Sesiune demonstrativă de prezentare a bazei de date a proiectului

Arhiva Genealogică Virtuală - instrument informatic pilot destinat Arhivelor
Naţionale ale României şi utilizatorilor terţi
(27 iulie 2017, orele 10.00-12.00, Facultatea de Arhivistică)

În data de 27 iulie a.c., orele 10,00-12,00 la sediul Facultăţii de Arhivistică a avut
loc o sesiune demonstrativă de prezentare a bazei de date a proiectului de cercetare
aplicativă PCCA 2013 Arhiva Genealogică Virtuală – instrument informatic pilot destinat
Arhivelor Naţionale ale României şi utilizatorilor terţi, finanţat de UEFISCDI din bugetul
programului PN II cu suma totală de 1.250.000 lei. Proiectul este coordonat de Academia
de Poliţie prin Facultatea de Arhivistică şi se derulează în parteneriat cu S.C. SIVECO
ROMÂNIA S.A. pe perioada octombrie 2014-septembrie 2017.
Prevăzută ca activitate în cadrul etapei finale a proiectului, sesiunea a avut ca scop
principal familiarizarea studenţilor şi cadrelor didactice interesate cu funcţionalităţile
oferite de baza de date a proiectului, prin intermediul aplicaţiei web dezvoltate de
compania IT parteneră. Totodată, sesiunea şi-a propus să atragă atenţia asupra
importanţei, din perspectiva cercetării ştiinţifice, a colecţiilor ţintă ale proiectului,
respectiv colecţia de stare civilă a oraşului Bucureşti precum şi colecţia de stare civilă a
arhivelor judeţene Braşov.
Sesiunea a debutat cu o prezentare introductivă susţinută de conf. univ. dr. Rafael
Chelaru (director de proiect) cuprinzând principalele date referitoare la importanţa
proiectului, contractarea şi derularea acestuia, consorţiul de implementare, caracteristicile
colecţiilor ţintă etc. A fost subliniat faptul că, prin intermediul bazei de date a proiectului,
cercetătorii interesaţi de genealogie, demografie, dar şi de istorie socială, pot accesa nu
doar metadatele rezultate în urma indexării, ci chiar documentele ca atare, în format
digital, fiind asigurată astfel protecţia originalelor.
În partea a 2-a a sesiunii, reprezentantul companiei partenere, ing. Bogdan Butoi, a
prezentat baza de date a proiectului, punând accent pe aspecte precum structura logică,
arhitectura software şi nu în ultimul rând funcţionalităţile oferite. Având în vedere că
sesiunea s-a derulat în laboratorul de informatică al facultăţii, studenţii participanţi au
putut
accesa
direct
aplicaţia
(disponibilă
on-line
la
adresa
http://195.82.131.34/arhgen/web/) pentru testare. De altfel, prezentările au fost însoţite
de câteva demonstraţii practice cu studenţii şi cadrele didactice prezente, urmate de o
secţiune dedicată întrebărilor, observaţiilor etc. La final, participanţii au fost rugaţi să

transmită prin e-mail propunerile şi observaţiile lor către echipa proiectului în vederea
îmbunătăţirii aplicaţiei.
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