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-------------------------------------------------Portal informaional pentru art i cultur din Moldova
--------------------------------------------------

[Oberlist] reprezint un serviciu electronic gratuit oferit artitilor, curatorilor, diverilor actori culturali,
managerilor culturii, iubitorilor de art etc. din estul i vestul europei, dar i din Caucaz, Turcia i alte
regiuni ale lumii, oferind astfel o premis colaborrii la nivel european.
[Oberlist] este un portal informaional i de discuii dedicat organizaiilor, instituiilor i persoanelor
active în domeniul culturii din Moldova.
Serviciul [Oberlist] ofer o metod eficient de a v mediatiza activitatea i a v promova instituia pe
care o reprezentai, de a identifica noi parteneri i a contacta un public mai larg.
Portalul [Oberlist] se vrea un spaiu deschis i interactiv de discuii i dezbateri în jurul scenei
culturale din Moldova. Moderatorii listei încurajeaz expresia atitudinii critice i participative.
[Oberlist] este o list moderat, de aceea v rugm s respectai urmtorul set de recomandri:
- transmitei doar mesaje care se încadreaz în tematica listei:
politici culturale / proiecte culturale / programe de finanare în domeniul culturii / cercetri, studii i
publicaii relevante / evenimente culturale din Moldova i de peste hotare / anunuri cu referin la coli
de var, burse, training-uri, seminarii, cursuri, resurse electronice, cereri i oferte de munc în
domeniu / oportuniti de participare la tabere, simpozioane, expoziii, festivaluri, concerte etc.;
- transmitei mesaje cu cel puin 2 zile înaintea producerii evenimentului;
- nu sînt acceptate mesajele de o natur strict comercial i religioas;
- mesajele transmise pe [Oberlist] pot fi redactate în orice limb european;
- limbile de comunicare sînt româna, engleza, franceza sau rusa;
- cînd rspundei la mesaj gîndii-v dac dorii s rspundei tuturor abonailor sau unei persoane în
parte;
- nu trimitei, pe cît posibil, anexe (includei informaia în corpul mesajului); dac anexa este absolut
necesar, sub nici o forma acesta nu trebuie s depeasc 300 KB; este de preferin ca anexele s
fie în format RTF, DOC, PDF sau JPG.
- pentru a trimite un mesaj ctre list, trimitei un email la adresa: oberlist(la)idash.org
- pentru a contacta administratorul, trimitei un email la adresa: ober(la)emdash.org
- pentru a v abona la [Oberlist] transmitei un mesaj pe adresa: ober(la)emdash.org cu titlu de mesaj
'abonare Oberlist' sau mergei la: http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
- pentru a v anula abonarea la [Oberlist] transmitei un mesaj pe adresa: ober(la)emdash.org cu titlu
de mesaj 'dezabonare Oberlist'
- arhiva listei se afl la: http://idash.org/pipermail/oberlist/
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