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DESCHIȘI PENTRU ACȚIUNE  
OPEN FOR ACTION   

                          Ediţia a X-a
                         24-30 octombrie 2016

  Saptamîna Internationala 

        a Accesului Deschis

PROGRAM

INAUGURAREA  SĂPTĂMÎNII INTERNAŢIONALE 
A ACCESULUI DESCHIS: http://www.openaccessweek.org/
Portalul http://www.acces-deschis.ro/
Teleinformaţii, videoclipuri,  conversații

Grup țintă - Comunitatea academică

E. HARCONIŢA, director, V. TOPALO, şef serviciu, S. CIOBANU, şef serviciu

Portalul global Accesul Deschis http://www.unesco.org/
new/en/communication-and-information/portals-and-
platforms/goap/

Expoziţie şi prezentări ale revistelor de profil cu acces deschis  
din colecţia Journal Donation Project  (New-York, SUA )  

Grup țintă - Comunitatea academică

V.  TOPALO, şef serviciu, G. CAZACU, bibliotecar

Open Access – compartiment important în cursul Bazele 
Culturii Informaţiei 

ACCESUL DESCHIS LA CERCETARE:  
Proiectul OpenAIRE, ZENODO, DOAJ 

Grup țintă - comunitatea academică
         
         Bibliotecarii – asistenţi universitari

L. MIHALUȚĂ,  director-adjunct, M. STAVER, bibliotecar principal

MARATONUL NAȚIONAL al arhivării documentelor                               
în Repozitoriile Instituţionale  

N. CULICOV, bibliotecar principal, grupul de lucru

) )

)
,

BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ
a UNIVERSITĂȚII de STAT „ALECU RUSSO” din BĂLȚI

http://libruniv.usarb.md
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PROTEJAREA DREPTULUI DE AUTOR ŞI A 
DREPTURILOR CONEXE ÎN MEDIUL DIGITAL 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Grup țintă - cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenți

Reprezentanţii AGEPI

SALONUL EDITORIAL UNIVERSITARIA: 
contribuţii ştiinţifico-didactice 2015 – 2016  în acces 
deschis : prezentare bibliografică  

Grup țintă - Comunitatea academică

A. NAGHERNEAC, şef serviciu, Serviciul Informare şi cercetare bibliografică

Reviste universitare în DOAJ : Limbaj şi Context; 
Glotodidactica: prezentare 

Grup țintă - Comunitatea academică

Revista Artă şi Educaţie Artistică în circuitul informaţional  
mondial: iniţierea procedurii de înregistrare în DOAJ 
https://doaj.org/

S. CIOBANU, şef serviciu, A. ANTONOVA, bibliotecar, G. PALII, bibliotecar,                      
L. ABABII - bibliotecar principal, E. STRATAN - şef serviciu, M. STAVER - bibliotecar 
principal 

PRIVIRE SCIENTOMETRICĂ ASUPRA PUBLICAŢIILOR 
ELECTRONICE ALE UNIVERSITARILOR BĂLŢENI 

Grup țintă - Mediul academic

E. ȚURCAN - bibliotecar principal

Promovarea Săptămînii Accesului Deschis pe website-ul 
Universităţii, Bibliotecii Ştiinţifice, reţelele sociale:
Twitter, Facebook, Delicious, YouTube, e-mail, facultăţi, 
catedre

S. CIOBANU, E. STRATAN, M. STAVER 

Responsabili: Elena HARCONIŢA, Director  elena.harconita@mail.ru
Valentina TOPALO, şef serviciu  valeandrew@gmail.com
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                                       DESCHIŞI PENTRU ACȚIUNE în Săptămâna Internaţională                                       
                                      a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week) 

În data de 24 octombrie, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” a 
fost inaugurată Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week), 
ajunsă în Republica Moldova la a noua ediţie. Este un eveniment anual, de nivel mondial 
care susţine accesul deschis la informația științifică, de această dată cu genericul DESCHIŞI 
PENTRU ACȚIUNE - OPEN IN ACTION.  

Directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Elena Harconiţa, a dat startul evenimentu-
lui, trecînd în revistă Programul, cu detalierea pe acţiunile ce urmează să fie desfășurate 
în perioada 24-31 octombrie, drept suport pentru bibliotecari fiind recomandate: https://
eifloamoldova.wordpress.com/, portalurile informaţionale http://www.openaccessweek.
org/, http://www.acces-deschis.ro/, videoclipurilor dedicate etc. În aceste zile membrii co-
munităţii universitare vor profita de mai multe informaţii și activităţi, inclusiv de un seminar 
promovat de reprezentanţii AGEPI despre Protejarea dreptului de autor şi a drepturilor cone-
xe în mediul digital în Republica Moldova  - 28 octombrie, ora 11.00, Sala de conferinţe a BŞ 
USARB. 

În cadrul cursului Bazele Culturii informaţiei, modulul Instrumente de regăsire a infor-
maţiei pentru studii şi cercetări: motoare de căutare (portaluri, directoare, reţele sociale, etc.) 
studenţii sînt informaţi despre beneficiile accesului deschis, accesarea Site-ului, blogului BŞ 
USARB, Repozitoriului instituțional ORA (Open Research Archive) USARB), Cataloagelor in-
ternaţionale: Open Library, Calameo, Issuu, Scribd, despre Managementul datelor de cer-
cetare: OpenAIRE, Open Access, DOAJ, OAJI, DOAB,  blogul OA, IBN, Zenodo repository ș.a. 

24 octombrie 2016
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Săptămîna  Internaţională a Accesului Deschis:                                                                                                                 
seminar informativ 

În cadrul Săptămînii Internaţionale a Accesului Deschis cu genericul ,,Deschişi pentru 
Acţiune” a avut loc seminarul informativ cu studenţii anului 4 de la Facultatea de Litere, 
specialitatea limba germană, profesoară Chira Oxana, dr. în ştiinţe filologice. 

Valentina Topalo, şef serviciu, a vorbit despre puterea OA de a transforma modul de 
cercetare ştiinţifică, despre reviste în acces deschis,  resursele electronice pentru ştiinţă şi 
cercetare, experienţele europene din Proiectele: Tempus MISISQ – Modern Information Ser-
vices for Improvement Study Quality (2013 - 2016); ERASMUS + Project Higher Education 
Capacity Building in Moldova - Library Network Support Services: modernizing libraries in 
Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries - 
regional project, the purpose of modernization and strengthening of libraries, improving 
the competences of staff librarian in higher education institutions from Moldova, Arme-
nia and Belarus; Modernization of academic library services in Moldova, SIU Eurasia (The 
Norwegian Centre for International Cooperation in Education); copyright şi licenţe pentru 
conţinut deschis. 

Un mare interes a avut prezentarea lui Elena Ţurcan, bibliotecar principal: Vedere sci-
entometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi. Participanţii au aflat despre valoarea produ-
sului  ştiinţific al cadrelor didactice şi bibliotecarilor universitari bălţeni  măsurat cu ajutorul  
Google Scholar şi softului Publish or Perish. 

Margarita Iulic, bibliotecară, a prezentat expoziţia ,,Din Colecţia Journal Donation Proj-
ect” cu trimitere la website-ul New School for Social Research.

5

25 octombrie 2016
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                       Pe 26 octombrie, în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Des-         
      chis, în Sala de lectură Nr. 3 „Ştiinţe psihopedagogice, ale naturii, reale. Arte” Angela 
Hăbășescu, bibliotecar principal, a prezentat expoziţia tematică „Utilizarea resurse-

lor ştiinţifice OA potrivit criteriului triplu al eficienţei – economică, socială, ecologică”. Au fost 
prezenţi studenţii grupelor ET11R, MI11R, IP11R, GB11R și PD11R, ghidaţi de profesoara 
Eugenia Foca. Utilizatorii s-au familiarizat cu conceptul, facilităţile și strategiile Accesului 
Deschis, luând cunoștinţă cu revistele știinţifice din RM înregistrate în Directoriul Reviste-
lor cu Acces Deschis (DOAJ): rev. șt. „Computer Science Journal of Moldova”, rev. șt. „Bulet-
inul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica = Известия Академии наук 
Республики Молдова” și rev. șt., inf.-analitică și inginerească „Problemele energeticii regi-
onale” (Problems of the Regional Energetics), rev. de știinţă, inovare, cultură și artă „Aka-
demos”, rev. șt. „Chemistry journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry”, 
rev. șt. „Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe ale Educaţiei”, rev. șt. „Studia Universitatis 
Moldaviae. Seria Ştiinţe exacte şi economice” și rev. șt. „Studia Universitatis Moldaviae. Seria 
Ştiinţe reale şi ale naturi”. Utilizatorilor le-au fost difuzate materiale promoţionale despre 
Săptămâna Accesului Deschis 2016 .

26 octombrie 2016
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Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis: seminar informativ 
cu participarea cadrelor didactice, studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Reale,
 Economice şi ale Mediului
 Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis cu genericul ,,Deschişi pentru Acţi-

une” a contiunuat cu un alt seminar informativ cu participarea cadrelor didactice, stu-
denţilor anului 2, 3, 4 de la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului . Strategia 
de realizare s-a bazat pe o serie de activităţi informative organizate într-o anumită consec-
utivitate în scopul atragerii mediului academic pentru susţinerea mişcării OA în Republica 
Moldova. 

Moderatoarea evenimentului Valentina Topalo, șef serviciu, a prezentat în detalii 
informații despre programul săptămînii pe plan national și global ,tema anului generînd 
discuţii constructive privind Politicile Accesului Deschis la nivel naţional și instituţional; 
înregistrarea revistelor știinţifice în baze de date internaţionale și sisteme de înregistrare a 
producţiei știinţifice; crearea arhivelor digitale; promovare și popularizarea știinţei; advo-
cacy pentru Accesul Deschis, asigurarea suportului informaţional al știinţei și inovării etc.

Olga Dascăl , bibliotecar principal , s-a referit la iniţiativele, declaraţiile internaţionale 
privind Accesul Deschis, Strategiile Accesului Deschis, avantagele accesului deschis al Re-
pozitoriului Instituțional ORA USARB, proiectele DOAJ, DOAB, OAJI, MOOC,OPENAIR.

Prin prezentarea comunicării în Power Point a Elenei Ţurcan ,bibliotecar principal: Ve-
dere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi, participanţii au aflat despre valoar-
ea produsului ştiinţific al cadrelor didactice şi bibliotecarilor universitari bălţeni măsurat cu 
ajutorul Google Scholar şi softul Publish or Perish, lucru important care integrează universi-
tatea bălţeană în comunicarea ştiinţifică globală.

În cadrul evenimentului Margarita Iulic, bibliotecară, a prezentat expoziţia ,,Din Col-
ecţia Journal Donation Project” cu trimitere la website-ul New School for Social Research.

La finele seminarului participanţilor li s-a difuzat materiale promoţionale despre 
Săptămâna Accesului Deschis 2016 .

26 octombrie 2016
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MARATONUL 
arhivării documentelor  în Repozitoriul Instituţional ORA USARB

La 26 octombrie, ora 9.00, Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi Ac-
ulina Mihaluţa, director adjunct,  împreună cu grupul de lucru Open Research Archive (ORA) 
USARB: Natalia Culicov, coordonator, Aliona Purici, Valentina Vacarciuc, Elena Ţurcan, Mihaela 
Staver, Natalia Luchianciuc, Varvara Ganea, Marina Magher, Taisia Aculova, Gabriela Cazacu, s-au 
aliniat MARATONULUI NAȚIONAL al arhivării documentelor în Repozitoriile Instituţionale, iniţiat 
de coordonatorii OA în Republica Moldova în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor biblio-
tecilor universitare din Moldova”, finanţat de  Programul Norvegian de Cooperare în domeniul 
învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice 
din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România 
şi 18 biblioteci universitare din Moldova, coordonat de Biblioteca Ştiinţifică ASEM. 

Scopul Maratonului este de a arhiva în această zi în repozitoriile instituţiilor din cadrul 
Proiectului cât mai multe publicaţii. Înainte de ora 9.00 a fost monitorizat nr. de publicaţii exis-
tente în RI din fiecare instituţie, iar după ora 16.00 s-au făcut totalizările  şi anunţaţi învingătorii. 

26 octombrie 2016
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ZIUA NAŢIUNILOR UNITE 
LA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB

Pe data de 27 octombrie, în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Des-
chis, Centrul de Informare şi Documentare a ONU a Bibliotecii Științifice USARB, îm-
preună cu Victoria ŢARĂLUNGĂ, conf. univ., dr. în drept şi studenţii anului IV de la 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, au marcat Ziua Naţiunilor Unite cu genericul 
O.N.U. în secolul XXI: realizări, probleme, perspective.

Studenții au pus în discuție informații cu privire la obiectivele generale ale O.N.U., 
Declarația Mileniului din 2000, O.N.U. în secolul XXI. Probleme și realizări etc..

Bibliotecara Antonina Antonova a informat publicul despre beneficiile mişcării 
Open Access.

27 octombrie 2016
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Seminarul Protejarea Dreptului de Autor 
şi a drepturilor conexe în mediul digital în Republica Moldova

Săptămîna Accesului Deschis la informaţie a culminat cu seminarul Protejarea Drep-
tului de Autor şi a drepturilor conexe în mediul digital în Republica Moldova. Reprezen-
tanţii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI),  An-
drei Moisei şi Lilia Vermeiuc,  au pus în evidenţă aspectele specifice ţării noastre cu privire 
la proprietatea dreptului de autor. Andrei Moisei s-a referit la „Creaţia intelectuală - limitele 
drepturilor şi modul de valorificare”,  Lilia Vermeiuc la „Dreptul de autor în mediul digital”,  
trecînd in revistă aspectele morale şi economice privind dreptul de autor şi cele conexe, 
personalitatea deţinătorului  dreptului de autor, problemele deţinerii dreptului de autor. 
Fiecare vorbitor a împărtăşit  situaţii şi din  propria  experienţă privind asigurarea infor-
maţionala a activităţii intelectuale.

Seminarul a urmat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri privind dreptul de autor, 
plagiatul,  pericolul produselor contrafăcute pentru economia naţională. 

La seminar au  participat studenţii, cadrele didactice de la Facultatea de Drept şi Şti-
inţe Sociale, Facultatea de Litere, bibliotecari.

Biblioteca Ştiinţifică a oferit participanţilor Certificate de participare.

10

28 octombrie 2016



11

Open Access 2016 – 
Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie. Arte.

Programul Săptămânii Accesului Deschis la Informaţie a înserat un alt seminar inter-
activ și informativ pentru studenţii anului patru, cadrele didactice ale Facultăţii Ştiinţe ale 
Educaţiei, Psihologie. Arte

Moderatoarea, Valentina Topalo a informat studenţii, cadrele didactice, privind tema 
declarată pentru acest an – „Open in Action”, demonstrînd prin web site-ul Bibliotecii Şti-
inţifice munca disponibilă și deschisă a Bibliotecii, care facilitează cercetarea utilizatorilor 
începînd de la catalogul ExLIBBRIS PRIMO la postarea publicaților în Repozitoriul Instituti-
onal ORA USARB, acces în bazele de date abonate, EBSCO, SpringerLink, DOAJ, POLPRED. 
Academic Search Premier (EBSCO) 1 897 reviste cu indexul de citare ISI cît și informaţii des-
preThomson ISI care monitorizează și evaluează publicaţiile știinţifice, oferă instrumente 
pentru evaluarea vizibilităţii și performanţei știinţifice, ce este o citare, care este factorul de 
impact - instrument de analiză cantitativă pentru clasarea, evaluarea, clasificarea, compara-
rea revistelor, surse folosite pentru indicatorii scientometrici, beneficiile Accesului Deschis 
pentru cariera lor profesională.

La seminar a vorbit Olga Dascal, bibliotecar principal privind istoria Mișcării Accesu-
lui Deschis; Acţiunile politice pentru sprijinirea OA care au contribuit la apariţia unei serii 
de declaraţii; Iniţiativa Accesului Deschis de la Budapesta (februarie 2002); Declaraţia de 
la Budapesta privind politica editorială (iunie 2003); Declaraţia de la Berlin privind Accesul 
Deschis la Cunoștinţe în domeniul Ştiinţei și Ştiinţelor Umanitare (octombrie 2003). S-a atras 
atenţia asupra faptului că sînt două mijloace principale pentru oferirea Accesului Deschis: 
Arhive sau depozite digitale (repozitorii); OA Calea Verde (Green Road); Directoriul Open-
DOAR (2000 arhive digitale); Registrul ROAR (arhive digitale) Calea de Aur; Reviste OA (Gol-
den Road) DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Lilia Ababii, bibliotecar principal, i-a incitat pe cei din sală, povestindu-le despre revis-
tele universitare în DOAJ: Limbaj și Context; Glotodidactica, subliniind că aceste produse 
știinţifice sînt un indicator important al gradului de dezvoltare a universităţii bălţene ele 
fiind reprezentate în baze de date internaţionale cotate de ISI, spre exemplu EBSCO și în alte 
baze de date internaţionale.

Seminarul informativ a cuprins prezentarea utilă, interesantă a Elenei Ţurcanu, bibli-
otecar principal, „Privire scientometrică asupra publicaţiilor electronice ale universitarilor 
bălţeni”, obţinînd în cadrul cercetării scorul citărilor autorilor cu ajutorul softului Publish or 
Perish. Studenţii anului patru au aflat despre softul PUBLISH OR PERISH, care calculează im-
pactul cercetărilor și vizibilitatea în Internet prin Google Scholar și softul „Publish or Perish” 
este disponibil pe pagina web a prof. Anne Wil HARZING.

28 octombrie 2016
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Revista Artă şi Educaţie Artistică 
în circuitul informaţional  mondial:

 iniţierea procedurii de înregistrare în DOAJ https://doaj.org/

În data de 28 octombrie, în cadrul Săptămînii Internaţionale a Accesului Deschis, echi-
pa de lucru (S. CIOBANU - șef serviciu, E. STRATAN - șef serviciu, M. STAVER - bibliotecar 
principal,  A. ANTONOVA - bibliotecar, G. PALII – bibliotecar) au completat și expediat formu-
larul de înregistrare în DOAJ https://doaj.org/ a revistei Artă şi Educaţie Artistică: revistă 
de cultură, știinţă și prarctică educaţională http://arta-educatie.blogspot.md/.   Revista este 
integrată in Repozitoriul instituțional ORA  USARB și   pe  sit-ul Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

31 octombrie 2016

https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://arta-educatie.blogspot.md/
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/
http://libruniv.usarb.md/
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Open Access în cadrul orelor de Cultura Informaţiei

În cadrul orelor de curs  Bazele Culturii Informaţiei studenţii au fost informaţi despre 
mişcarea Open Access, ce oferă  mai multe oportunităţi care facilitează cercetarea şi creşte 
impactul acesteia. Au fost abordate numeroase subiecte privind OA printre care: Manage-
mentul datelor de cercetare, OpenAIRE, Open Acces, DOAJ, OAJI, DOAB,  blogul OA,  IBN, Zenodo 
repository, Repozitoriul instituțional ORA  USARB. Bibliotecari, asistenţi univ.: M. STAVER - 
bibliotecar principal, L. ABABII - bibliotecar principal, E. ȚURCAN - bibliotecar, A. NAGHER-
NEAC, şef serviciu, O. DASCAL - bibliotecar principal, T. ACULOVA - bibliograf principal, A. 
HĂBĂŞESCU - bibliotecar principal, S. ZADAINOVA - bibliotecar, M. MAGHER- șef oficiu, A. 
LÎSÎI - bibliotecar principal. 

https://www.openaire.eu/
http://www.openaccessweek.org/
https://doaj.org/
http://oaji.net/
http://www.doabooks.org/
https://eifloamoldova.wordpress.com/
https://ibn.idsi.md/
https://zenodo.org/
https://zenodo.org/
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/
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MATERIALE PROMOȚIONALE




