
 
Proiectul TEMACOD îşi propune să creeze un model pentru managementul 

conţinutului digital în sensul conceptelor promovate de Uniunea Europeană 
aplicate domeniul tehnic, identificând şi analizând tipurile de sisteme de 
informare si documentare care vehiculează documente din domeniul tehnic (carti 
tehnice, reviste tehnice, standarde, normative, etc) în format tradiţional şi digital 
existente în diferite tipuri de organizaţii. 

Caracterul original rezidă în conceperea unor facilităţi de stocare şi regăsire a 
informaţiei prin multiple faţete, posibilitatea de integrare totală sau parţială a 
bazelor de date într-un sistem unitar fără a mai fi nevoie de intervenţii asupra 
înregistrărilor, precum şi posibilitatea de implementare independentă sau 
corelată a acestora. Deasemenea se defineşte şi un set de servicii online de 
informare. 

Contribuţia pe care proiectul TEMACOD o poate aduce la dezvoltarea 
cunoaşterii în domeniul sistemelor de informare şi documentare care 
gestionează conţinut digital prezent în documente tehnice, se poate constitui în: 

- identificarea şi evaluarea resurselor infodocumentare tehnice existente în 
universităţi şi alte tipuri de organizaţii în vederea selectării acestora pentru 
digitizare; 

- identificarea şi evaluarea modalităţilor de conversie a documentelor 
digitizate într-un format comun; 

- definirea modelului conceptual al depozitelor de conţinut digital;  
- definirea procedurilor de realizare a accesului la depozite  şi realizarea 

serviciilor de informare online; 
- proiectul poate permite integrarea în reţele digitale naţionale 

infodocumentare  (Biblioteca Digitală a României)  
 
Gradul de noutate al proiectului TEMACOD rezultă, în principal, din 
următoarele elementele: 
- corelarea şi coordonarea eforturilor de digitizare în vederea lărgirii accesului 

publicului utilizator de Internet la resurse infodocumentare cu conţinut 
tehnic; 

- crearea unui model experimetal de structură infodocumentară digitală ca 
platformă unică de acces public la colecţiile de profil tehnic organizate în 
format digital; 

- desemnarea depozitului ca unic acces la înregistrările conţinutului digital 
până la nivel de subiect şi realizarea setului de serviciil online de informare; 

- adoptarea unor standarde de largă circulaţie la nivel internaţional din 
domeniul digitizării şi accesului on-line la resursele informaţionale de profil 
tehnic. 

 


