CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE

Nume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

TÎRZIMAN, ELENA
Strada Ion Ţuculescu nr. 36, Bucureşti, România
Mobil: 0740068793
etirziman@yahoo.com,
română
26.06.1967

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Perioada (de la – până la)

1994 – în prezent

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere

Perioada (de la – până la)
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2007 – august 2014
Biblioteca Naţională a României

Educaţie
Conferenţiar Dr.
Activităţi didactice de formare profesională de nivel
universitar în domeniul biblioteconomic;
Activităţi de cercetare în domeniul biblioteconomic şi al
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării; Management de
proiecte

Cultură
Director general
Biblioteconomie, Informare-documentare specializată;
Managementul resurselor financiare, umane, informaţionale,
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Perioada (de la – până la)

tehnologice; Management de proiecte
14.05.2001–14.05.2007

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură,
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – CDCAS, Bucureşti
Informare-documentare

Perioada (de la – până la)

01.10.2000–30.09.2004

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere

Perioada (de la – până la)
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada (de la – până la)
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Funcţia sau postul ocupat

Director general
Informare-documentare specializată;
Managementul resurselor financiare, umane, informaţionale,
tehnologice;
Management de proiecte

Educaţie
Lector dr.
Activităţi didactice de formare profesională de nivel
universitar în domeniul biblioteconomic;
Activităţi de cercetare în domeniul biblioteconomic şi al
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării; Management de
proiecte
01.10.1997–30.09.2000
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere
Educaţie
Asistent drd.
Activităţi didactice de formare profesională de nivel
universitar în domeniul biblioteconomic;
Activităţi de cercetare în domeniul biblioteconomic şi al
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării
01.10.1994–30.09.1997
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere
Educaţie
Preparator
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Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Activităţi didactice de formare profesională de nivel
universitar în domeniul biblioteconomic;
Activităţi de cercetare în domeniul biblioteconomic şi al
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada (de la – până la)
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea
profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificarea formei
de instruire/ învăţământ în
sistemul naţional sau
internaţional
Perioada (de la – până la)
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea
profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificarea formei
de instruire/ învăţământ în
sistemul naţional sau
internaţional
Perioada (de la – până la)
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea
profesională
Domeniul studiat / aptitudini

1996-2001
Universitatea din Bucureşti, România, Facultatea de Litere

Filologie – Bibliologie şi ştiinţa informării
Doctor în Filologie
Doctorat

1998-2001
Universitatea „Michel de Montaigne”, Bordeaux III, Franţa

Ştiinţa Informării şi Comunicării
Doctor în Ştiinţele Informării şi Comunicării
Doctorat (cotutelă)

1994-1996
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Secţia
Comunicare Socială şi Relaţii Publice

Comunicare Socială şi Relaţii Publice
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ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificarea formei
de instruire/ învăţământ în
sistemul naţional sau
internaţional
Perioada (de la – până la)

Specialist în Comunicare Socială şi Relaţii Publice
Licenţă – studii postuniversitare

1989-1994

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea
profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificarea formei
de instruire/ învăţământ în
sistemul naţional sau
internaţional
Perioada (de la – până la)

Academia de Studii Economice, Facultatea de FinanţeBănci-Contabilitate

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea
profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificarea formei
de instruire/ învăţământ în
sistemul naţional sau
internaţional

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Secţia de
Bibliologie şi Stiinţa Informării

Limba(ile) maternă(e)
Limba(ile) străină(e)
cunoscută(e)

română
(Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent,
bine, satisfăcător)

Economie – Finanţe. Bănci
Economist, specializarea Finanţe, Bănci, Contabilitate
Licenţă

1990-1994

Filologie – Bibliologie şi Ştiinţa Informării
Licenţiat în Filologie, specializarea Bibliologie şi Ştiinţa
Informării
Licenţă
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Limba
engleză
abilitatea de a citi
abilitatea de a scrie
abilitatea de a vorbi

bine
bine
bine

Limba
franceză
bine
bine
bine

Aptitudini şi competenţe
artistice

Ca absolvent al Facultăţii de Litere şi al
Departamentului de Comunicare Socială şi Relaţii
Publice din cadrul SNSPA, am dobândit aptitudini şi
competenţe în redactarea şi interpretarea textului
literar şi non-literar, pe care le-am folosit ulterior în
elaborarea unor materiale şi publicaţii ştiinţifice şi
profesionale.

Aptitudini şi competenţe şi
sociale

Posturile ocupate în prezent, Conferenţiar Dr. la
Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti şi
Director General al Bibliotecii Naţionale a României,
precum şi calitatea de membru al unor echipe de
cercetare interdisciplinare presupun dezvoltarea de
abilităţi şi competenţe de comunicare interpersonală,
comunicare în grup, comunicare organizaţională şi
comunicare socială.

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Aptitudinile şi competenţele manageriale au fost
dobândite în urma absolvirii cursurilor universitare la
specializările Finanţe, Bănci, Contabilitate şi
Bibliologie şi Ştiinţa Informării. În planurile de
învăţământ ale acestor specializări sunt incluse
cursuri de management, care urmăresc dobândirea
de cunoştinţe şi competenţe privind principiile
generale de management, management instituţional
(managementul Structurilor de
Informare
şi
Documentare), managementul resurselor umane,
managementul financiar, management diferitelor
procese (managementul proceselor biblioteconomice)
etc. În februarie 2007, am urmat un curs specializat
de formare profesională pentru audit intern în
domeniul Sistemelor de Management al Calităţii.
Cunoştinţele
teoretice,
organizatorice
şi
manageriale au fost aplicate practic prin activităţile
desfăşurate în calitate de director general al Centrului
de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură,
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – CDCAS,
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Bucureşti, instituţie publică în subordinea MTCT, cu
rol de capitalizare şi diseminare a informaţiei tehnicoştiinţifice şi legislative în acest domeniu specializat,
precum şi ca director general al Bibliotecii Naţionale a
României. Am elaborat politica instituţională a acestor
structuri. Prin managementul instituţional practicat am
asigurat vizibilitatea instituţiilor şi integrarea lor în
mediul cultural, educaţional şi social deservit şi am
realizat diferite parteneriate la nivel naţional şi
internaţional. Am asigurat funcţionalitatea instituţiei
prin managementul resurselor financiare, umane,
informaţionale, tehnologice respectând legislaţia
specifică; am definit şi asigurat managementul
activităţilor
biblioteconomice,
am
determinat
premisele pentru implementarea Sistemului de
Management al Calităţii.
În calitate de director de proiect de cercetare, am
coordonat echipe de lucru interdisciplinare, am definit
planul de activitate şi am proiectat bugetul în funcţie
de obiectivele de cercetare stabilite, am urmărit
îndeplinirea obiectivelor, am stabilit comunicarea cu
autoritatea contractantă etc.
Competenţele organizatorice pot fi relevate şi de
calitatea de organizator al unor manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale.
Aptitudini şi competenţe
tehnice

Urmând cursuri de specialitate, am dobândit cunoştinţe şi
competenţe diverse în utilizarea calculatorului.
Competenţe de utilizare Microsoft Office:
- Word;
- Excel;
- PowerPoint;
- Publisher;
- Access.
Competenţe de exploatare a facilităţilor oferite de Internet:
- Programe diverse de poştă electronică;
- Navigare utilizând Internet Explorer, Netscape Navigator,
Mozila FireFox şi diferite motoare, metamotoare, agenţi
inteligenţi de căutare pentru informare şi documentare
online.
Competenţe de a exploata bazele de date on-line:
- Proquest;
- SpringerLink;
- Ebsco.
Competenţe de exploatare a Sistemelor informatice integrate
de bibliotecă şi de Informare şi documentare:
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- TINLIB;
- ALEPH;
- ALICE;
- VUBIS.
Menţionez că sunt şi formator, prin activitatea didactică
desfăşurată în domeniul regăsirii informaţiei în mediul
Internet, utilizării şi exploatării bazelor de date, utilizării şi
exploatării sistemelor informatice integrate de bibliotecă.
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Nu
- Participarea la manifestări ştiinţifice şi dezbateri, cu
participare naţională şi internaţională, pe teme de
învăţământ
biblioteconomic,
organizate
de
universităţile din Cluj-Napoca, Târgovişte, Oradea,
Iaşi, Bucureşti
- 21 de cărţi şi peste 150 de articole şi studii
publicate în reviste de specialitate
- Participarea la 21 proiecte de cercetare (naţionale
şi internaţionale)
- Participarea la realizarea a peste 30 lucrări de
informare-documentare specializată în domeniul
construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului
- Participarea şi susţinerea de comunicări ştiinţifice la
cursurile Şcolii Internaţionale AIESI (Association
Internationale des Écoles des Sciences de
l’Information)
- Membru fondator al Centrului de Cercetare
Interdisciplinar „Infodocumentarea şi Ştiinţele SocioUmane în universul contemporan al Informaţiei”,
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere
- Membru fondator al Centrului de Cercetare pentru
Informaţie digitală – DIGINFO. Universitatea din
Bucureşti, Facultatea de Litere
- Membru al echipei de cercetare CEM-GRESIC
(Centre d’Études Médias – Le Groupe de Recherche
dans la Communication et la Science de
l’Information), Université Bordeaux III, coordonator
Prof.univ.Dr. Roland Ducasse (1998-2002)
- Premiul Universităţii din Bucureşti pentru activitatea
de cercetare, 2006
- Membru în Comitetul Tehnic de Specialitate CT-S2
– Informatizare, Bănci de date specializate. Ordin
MLPTL nr. 262/01.03.2002 (2002-2007)
- Membru în The English-Speaking Union, Romania
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(am reprezentat România la Conferinţele „The
English-Speaking Union”, Oxford, 2003)
- Membru în ISSN Governing Board (Organizaţia
Internaţională pentru Control Bibliografic Universal al
publicaţiilor seriale).
- Membru în colegiul editorial al revistei Biblioteca
- Membru în colegiul editorial al revistei Informare şi
Documentare
- Membru în colegiul editorial al Revistei Române de
Istoria Cărţii
- Membru în colegiul editorial al Revistei Bibliotecii
Naţionale a României
- Membru în colegiul editorial al Revistei de
Conservare şi Restaurare a Cărţii
- Membru în colegiul editorial al Revistei Române de
Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării
- Membru în colegiul editorial al revistei Axis libri
- Membru în Colegiul ştiintific al Buletinului Fundaţiei
Urechia
- Membru în Colegiul editorial al revistei Foreign
Language
Teaching.
Educational
Journal,
Universitatea din Sofia, ISSN 0205-1834
- Evaluator ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior), domeniul Ştiinţele
Comunicării şi Informării, Biblioteconomie
Diplome, Ordine şi Medalii
Medalia şi Diploma de onoare oferite de Facultatea de
Litere, Universitatea din Bucureşti, cu ocazia sărbătoririi a
150 de ani de la înfiinţarea Şcolii Superioare de Litere, 4
noiembrie 2013
ORDINUL „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” conferit de
Patriarhia Română, 22 aprilie 2012
Medalia şi Diploma „Asociaţiunea Astra ‒150 de ani (18612011)” oferite de Asociaţiunea transilvană pentru Literatura
Română şi cultura poporului român, Sibiu, 2012
Medalia Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară, Bucureşti, aprilie 2012
Medalia Facultăţii de Medicină Veterinară, Bucureşti, aprilie
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2012
Medalia ROMDIDAC, septembrie 2012
Medalia şi Diploma de onoare oferite de Biblioteca
Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”, Vrancea, cu ocazia împlinirii
a 100 de ani de la inaugurare, septembrie 2012
Distincția Personalitatea anului pentru o Românie
Europeană oferită de Fundația Eurolink , 2012
Diploma oferită de Universitatea „Valahia” din Târgovişte, cu
prilejul manifestărilor prilejuite de „Săptămâna Naţională a
Bibliotecilor”, aprilie 2005
Diplomă de excelenţă oferită de Biblioteca Pedagogică
Naţională
„I.C. Petrescu”, pentru contribuţia la dezvoltarea
biblioteconomiei româneşti, septembrie 2005
Diplomă de excelenţă oferită de Centrul Naţional de
Cercetare, Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii,
Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, pentru
contribuţii deosebite la dezvoltarea instituţiei, decembrie
2009
Diploma de onoare oferită de Biblioteca Militară Naţională,
pentru susţinerea şi promovarea activităţilor
biblioteconomice, mai 2010
Diploma de onoare oferită de Biblioteca Pedagogică
Naţională
„I.C. Petrescu”, pentru rezultate deosebite în slujba
învăţământului şi culturii şi pentru sprijinul acordat dezvoltării
instituţiei de bibliotecă şi a profesiei de bibliotecar,
decembrie 2010
Diplomă de onoare acordată de Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Carol Davila”, Editura universitară „Carol Davila”,
Biblioteca centrală UMF Bucureşti, pentru susţinerea
demersului de învăţământ şi cercetare, octombrie 2010
Diploma aniversară la 120 de ani oferită de Consiliul
Judeţean Galaţi şi Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”,
pentru susţinerea şi afirmarea valorilor culturale ale
BIBLIOTECII, noiembrie 2010
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Diplomă de excelenţă oferită de Asociaţia Naţională a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România,
23 aprilie 2012
Diplomă de excelenţă oferită de Biblioteca Judeţeană
„Gh. Asachi”, Iaşi, pentru întreaga activitate culturalştiinţifică, aprilie 2012
Diplomă de onoare oferită de Arhivele Naţionale ale
României şi Asociaţia Generală a Arhiviştilor din România,
pentru susţinerea activităţilor de păstrare, protejare şi punere
în valoare a documentelor din Fondul Arhivistic Naţional,
septembrie 2012
Diploma de cetăţean de onoare al bibliotecii „Duiliu
Zamfirescu”, oferită de Biblioteca Judeţeană „Duiliu
Zamfirescu”, Vrancea,
aprilie 2012
Diplomă oferită de Filiala Argeş a ABR şi de către Biblioteca
Judeţeană Argeş, mai 2012
Diplomă oferită de Casa Corpului Didactic a judeţului Bihor,
septembrie 2013
Diplomă oferită de Asociaţia Bibliotecarilor din România,
septembrie 2013
Diplomă de recunoştinţă acordată de Colegiul militar „Mihai
Viteazu”, Alba Iulia, februarie 2008
Diplomă de recunoştinţă acordată de Biblioteca Judeţeană
„ASTRA”, Sibiu, martie 2009
Diplomă de excelenţă oferită de Biblioteca Municipală „Ion
Barbu”, Câmpulung Muscel, pentru sprijinirea activităţii
bibliotecii, 2008.

Conf. Dr. Elena TÎRZIMAN
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Anexa 1
PROIECTE DE CERCETARE NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE

Nr.
crt.

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada: de la până la

1.

ITINÉRAIRES BALKANIQUES - Collection
numérique en réseau. Parteneri: Biblioteca
universitară „Sf. Kliment Ohridski”din Sofia,
Bulgaria; Biblioteca universitară „Svetozar
Markovic” din Belgrad, Serbia; Biblioteca
Naţională a României din Bucureşti, România;
AUF-BECO (Agence Universitaire de la
Francophonie, Bureau Europe Centrale et
Orientale)

Responsabil de proiect
din partea României

2011-2012

2.

Reunion of Dispersed Content: Virtual Evaluation
and Reconstruction – REDISCOVER. Proiect
realizat în cadrul programului european Culture
Programme (2007- 2013). Colectivul de cercetare
este format din Biblioteca Naţională a Cehiei,
coordonator de proiect, şi Biblioteca Naţională a
Poloniei, Biblioteca Naţională a Lituaniei,
Biblioteca Naţională a României, parteneri.

Responsabil de proiect
din partea României

2008-2010

3.

Valorificarea şi managementul patrimoniului
construit în context intercultural - PATRIVAL.
Proiect realizat de un colectiv de cercetare de la
Centrul de Documentare pentru Construcţii,
Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CDCAS, Institutul naţional de cercetare-dezvoltare
pentru urbanism şi amenajarea teritoriului,
URBANPROIECT, Universitatea din Bucureşti
(Facultatea de Geografie), Academia de Studii
Economice, SC. Arbore Verde – societate
specializată în dezvoltarea de soft, în cadrul
PNCDI2.

Director de proiect

2008-2011
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4.

Sistem integrat pentru digitizarea şi valorificarea
patrimoniului cultural de documentare SIPADOC. Proiect realizat de un colectiv de
cercetare de la Universitatea din Bucureşti,
Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca, Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI,
Bucureşti, în cadrul PNCDI2.

Membru în echipa de
cercetare

2007-2010

5.

Evaluarea calităţii şi performanţelor bibliotecilor
on-line – LibEval. Proiect realizat de un colectiv de
cercetare de la Universitatea din Bucureşti,
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Informatică – ICI, Bucureşti, Biblioteca Academiei
Române, în cadrul PNCDI2.

Membru în echipa de
cercetare

2007-2010

6.

Sistem naţional unitar de gestionare a informaţiilor
publice, tehnice şi ştiinţifice în urbanism,
arhitectură şi construcţii - URBACT-RO. Proiect
realizat de un colectiv de cercetare de la Centrul de
Documentare pentru Construcţii, Arhitectură,
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS,
Bucureşti, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” din Bucureşti şi SC. Arbore Verde –
societate specializată în dezvoltarea de soft, în
cadrul Programului Naţional Cercetare de
Excelenţă.

Director de proiect din
partea partenerului
CDCAS

2006-2008

7.

Sistem Unitar pentru Gestionarea Fondului
Naţional de Reglementări Tehnice.
Proiect realizat de un colectiv de cercetare de la
Universitatea din Bucureşti şi CDCAS Bucureşti, în
cadrul Programului Naţional AMTRANS.

Director de proiect
din partea CDCAS

2004-2006

8.

Sistem Informaţional Naţional pentru
Managementul Infrastructurii de Evaluare şi
Certificare în Industria Construcţiilor SICERT. Proiect realizat de un colectiv de cercetare
de la Centrul de Documentare pentru Construcţii,
Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CDCAS, Bucureşti, Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti şi SC. Arbore
Verde – societate specializată în dezvoltarea de
soft, în cadrul Programului Naţional Cercetare de
Excelenţă.

Director de proiect

2005-2007
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9.

Sistem naţional de management al resurselor
digitale în ştiinţă şi tehnologie bazat pe structuri
GRID - SINRED. Proiect realizat de un colectiv de
cercetare de la Universitatea din Bucureşti,
Universitatea Politehnică, Bucureşti, Universitatea
de Vest din Timişoara, Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca, Institutul Naţional de Informare şi
Documentare, în cadrul Programului Naţional
Cercetare de Excelenţă.

Membru în echipa de
cercetare

2005-2008

10.

Integrarea bazată pe semantică a serviciilor
publice în sprijinul mediului de afaceri (SEM-A2B).
Proiect realizat de un colectiv de cercetare de la
Universitatea din Bucureşti, Universitatea
Politehnică, Bucureşti, Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI,
Bucureşti, SIVECO SA, în cadrul Programului
Naţional Cercetare de Excelenţă.

Director de proiect din
partea partenerului UB

2005-2008

11.

Proiect prototip pentru servicii publice în
bibliotecile informatizate - PROSEBA.
Proiect realizat de un colectiv de cercetare de la
Universitatea din Bucureşti şi Universitatea
Politehnică Bucureşti, în cadrul Programului
Naţional RELANSIN.

Membru în echipa de
cercetare

2004-2006

12.

Sistem specializat de informare pentru realizarea
bazelor de date urbane.
Proiect realizat de un colectiv de cercetare de la
Universitatea din Bucureşti, în cadrul Programului
National AMTRANS.

Director de proiect

2003-2005

13.

Muleta, Lexic multilingv informatizat în domeniul
arhitecturii şi urbanismului
http://www.muleta.org.
Proiect realizat prin colaborarea bilaterală dintre
CDCAS, Bucureşti şi CDU - Paris, Franţa.

Director de proiect

2003-2004

14.

ESTURBANDATA - reţeaua structurilor de
informare, documentare, cercetare, formare
profesională din Europa Centrală şi de Est. Proiect
realizat prin colaborarea bilaterală între CDCAS,
Bucureşti şi CDU - Paris, Franţa.

Director de proiect

2003-2005

15.

Punerea în valoare şi protejarea patrimoniului
cultural din Judeţul Dâmboviţa cu ajutorul Noilor
Tehnologii ale Informării şi Comunicării.
Proiect realizat în cadrul CERES.

Membru în echipa de
cercetare

2003-2005
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16.

Contract 031C
Tema: Cultura Informaţiei şi Comunicării în
Societatea Informaţională. Orizont 2000.
Proiect: Prototip operaţional pentru sistemul
bibliotecii virtuale locale din cadrul Colegiului
Universitar de Administraţie şi Secretariat,
Bucureşti

Membru în echipa de
cercetare

2002

17.

DECIDOC - Definirea Eurocompetenţelor în
Domeniul Informării şi Documentării, proiect
internaţional realizat de Asociaţiile profesionale
de informare şi documentare din Franţa, Belgia,
Anglia, Cehia, Spania, Germania, Elveţia şi
România

Membru în echipa de
cercetare

1998-2000

18.

INFOCOPERNICUS - Baze de date din Sud-Estul
Europei, proiect internaţional.

Membru în echipa de
cercetare

1998-1999

19.

CIBERPROF - Universitate Virtuală, proiect
internaţional coordonat de Prof. univ. Dr. Roland
Ducasse de la Universitatea Bordeaux III.

Membru în echipa de
cercetare

1997-2000

20.

Grant 139 – Banca Mondială. Proiectul Centru de
Informare şi Documentare Multifuncţional.

Membru în echipa de
cercetare

2000-2001

21.

Informatizarea bibliotecilor din România, proiect
realizat în cadrul Catedrei de Bibliologie şi Ştiinţa
Informării.

Membru în echipa de
cercetare

1996-1998

Conf. Dr. Elena TÎRZIMAN
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