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Consorţiul eIFL Direct Moldova timp de 10 ani a contribuit la dezvoltarea accesului la informaţie. Prin intermediul
EIFLnet, Consorţiul este parte în Organizaţia Internaţională a Proprietăţii Intelectuale (WIPO). Consorţiul ca
formă de colaborare a bibliotecilor funcţionează în Republica Moldova din anul 2001 şi asigură utilizarea
eficientă a resurselor internaţionale on-line. Consorţiul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Asociaţiei
Bibliotecarilor din Republica Moldova, Comisia „Informatizare si tehnologii informaţionale”.
La 28 ianuarie 2011 a fost aprobată noua denumire a Consorţiului - Resurse Electronice pentru Moldova (REM)
şi varianta în limba engleză - Electronic Resources for Moldova.
Consorţiul REM este compus din 16 biblioteci, dintre care 11 din învăţământ, 1 academică, 2 naţionale şi 2
publice. În cadrul Consorţiului funcţionează 3 programe: EIFL-IP, coordonator Mariana Harjevschi; EIFL-OA,
coordonator Natalia Cheradi; EIFL-FOSS, coordonator Grigore Gudima. Aceste trei programe promovează activ
accesul deschis la informaţie şi cunoaştere.

I. PROMOVAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE ALE CONSORŢIULUI
Activitatea Consorţiului REM, realizările şi perspectivele funcţionării se reflectă în scrisorile informative on-line în
formă de Newsletters (buletine informative). Odată în trimestru, Consorţiul REM oferă informaţii coordonatorului
EIFLnet. Această informaţie este prelucrată pentru prezentarea ei ulterioară pe site-ul www.eifl.net, alături de
informaţiile consorţiilor naţionale. În anul 2011 au fost prelucrate şi transmise membrilor consorţiului 4
Newsletters.
Pe plan naţional, Consorţiul promovează ideea de parteneriat ca formă optimă de utilizare comună şi eficientă a
resurselor electronice în biblioteci în condiţiile de criză. Rezultatele activităţii Consorţiului au fost reflectate în
ediţii periodice, materialele conferinţelor, prin intermediul site-ului http://www.lib.ase.md/eifl/, altor instrumente
web: blog (OA), slideshare, YouTube etc.
Anual este realizat Programul de promovare a resurselor Companiei editoriale EBSCO Publishing şi a editurilor
Oxford, Cambridge etc. Acesta include o serie de activităţi organizate: înştiinţarea prin e-mail, transmiterea
ofertelor, prezentarea resurselor etc. Reprezentanţii Consorţiului au participat la mai multe prezentări, conferinţe,
mese rotunde etc. Consorţiul a manifestat interesul pentru organizarea activităţilor de lobby pentru promovarea
intereselor bibliotecilor la nivel naţional.
În bibliotecile Consorţiului sunt realizate diverse acţiuni de promovare în cadrul şedinţelor senatelor, catedrelor,
Zilelor de Informare, expoziţiilor, prin intermediul site-urilor etc., unde utilizatorul final al resurselor electronice
este înştiinţat despre resursele informaţionale, este instruit în vederea utilizării revistelor electronice. Informarea
permanentă a utilizatorilor şi instruirea personalului bibliotecilor în vederea dezvoltării deprinderilor de utilizare a
resurselor electronice este un obiectiv important al activităţii Consorţiului.
O direcţie importantă în activitatea Consorţiului REM este informarea permanentă privind noile tendinţe în
comunitatea biblioteconomică mondială. În anul 2011 membrilor Consorţiului au fost trimise 562 scrisori,
conţinând informaţii profesionale privind noutăţi în tehnologii, perfecţionarea procesului de servire a utilizatorilor
în bibliotecile de toate tipurile.
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II. RESURSELE INFORMAŢIONALE ALE CONSORŢIULUI

Baza de date EBSCO Publishing
http://search.EBSCOhost.com/

Cambridge Journals Online
http://journals.cambridge.org

IOP Science
http://iopscience.iop.org/journals

Oxford English Dictionary
http://www.oed.com/

Oxford Reference Online
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
Enciclopedia Britanica
http://www.britannica.com/

Royal Society Journals
and Archive

Reviste ştiinţifice full-text din diverse
domenii

280 de reviste ştiinţifice full-text din
diverse domenii

66 de reviste ştiinţifice full-text din
matematică, inginerie, medicină, fizică,
astrofizică, chimie etc.
Dicţionarul explicativ care conţine
peste 600000 cuvinte în limba engleză

Peste 200 de dicţionare şi ediţii de
referinţă full-text; hărţi şi peste 12500
imagini din diverse domenii
Articole din toate ediţiile enciclopediei
Britanica

Royal Society Publising ofera accesul
la reviste ştiinţifice full-text din
biologie,
matematică,
inginerie,
medicină, fizică etc.

http://royalsocietypublishing.org/

Sage Research Methods Online
http://srmo.sagepub.com/

Portalul analitic rusesc Polpred
http://polpred.com/

Sage Research Methods Online este
un instrument conceput pentru a vă
ajuta să creaţi proiecte de cercetare şi
să înţelegeţi metodele de cercetare.
Conţine peste 1400 de metode, 600
cărţi, dicţionare, enciclopedii, manuale
etc.
10509 cărţi electronice, articole fulltext din domeniile economie, drept,
politică etc.
Acces în regim de testare
7 - 21 februarie 2011

http://www.portal.euromonitor.com
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III. STATISTICA EBSCO
Compania EBSCO este furnizorul principal al bazelor de date academice din întreaga lume şi accesul la aceste
resurse oferă oportunităţi unice consumatorilor de informaţii ştiinţifice din bibliotecile Consorţiului REM.
Statistica utilizării bazelor de date EBSCO în 2011 constituie 44512 de căutări (44707 în 2010).
Accesul a fost asigurat numai pentru 6 luni.
Session Usage Report Site: All Detail Level: Site Period: January 2011 - December 2011

Site

Total PDF HTML
Smart
Average
Full Full Full
Link Custom
Year Count Length Searches Text Text Text Image/Video Abstract To
Link

ACADEMY OF
ECONOMIC
STUDIES OF
MOLDOVA

2011 798

39

7500

1217 955 248

11

565

14

1

ACADEMY OF
SCIENCES OF
MOLDOVA

2011 316

41

2712

207

194 13

0

188

14

0

BALTI UNIV

2011 1542

37

7463

997

510 402

85

340

81

61

BP HASDEU
2011 53
MUNCIPAL
PUBLIC LIBRARY

45

479

57

49

0

99

6

0

CAHUL STATE
UNIV

59

1339

191

139 52

0

216

7

0

CONSORTIUM OF
2011 2
MOLDOVA

73

81

0

0

0

0

14

0

0

LIBRARY OF
FREE INTL UNIV
OF MOLDOVA

2011 155

35

226

51

45

6

0

27

6

6

MOLDOVA STATE
2011 459
UNIV

52

11475

3775 3547 214

14

2462

82

21

STATE
PEDAGOGICAL
UNIV

2011 439

32

2529

302

138 158

6

206

130

119

STATE
UNIVERSITY OF
MEDICINE AND
2011 604
PHARMACOLOGY
- N. TESTEMITE

40

8140

529

403 54

72

1086

159

43

TECHINCAL UNIV
2011 160
OF MOLDOVA

43

1620

90

60

22

8

214

1

1

THE ACADEMY
OF PUBLIC
ADMINISTRATION 2011 116
ALONG THE
PRESIDENT OF

41

948

193

177 16

0

77

2

0

44512

7609 6217 1193 196

5494

502

252

Totals

2011 54

4698

8
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Liderii utilizării EBSCO în anul 2011

Potrivit statisticilor, liderii în promovarea şi utilizarea bazelor de date EBSCO în anul 2011 sunt: Biblioteca
Centrală Universitară a Universităţii de Stat din Moldova; Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat de Medicină
şi Farmacie „N. Testemiţanu”; Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova; Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Aleco Russo” din Bălţi
EBSCO are ca scop dezvoltarea continuă a bazelor lor de date - prin îmbunătăţirea calităţii conţinutului
acestora, precum şi prin dezvoltarea sistemului software.
Interfaţa EBSCO este supusă constant modificărilor şi îmbunătăţirilor pentru a facilita accesul la resurse:
• Astfel, interfaţa poate fi utilizată acum şi in limbile română şi rusă ca un avantaj pentru utilizatorii noştri;
• O îmbunătăţire semnificativă este prezenţa funcţiei de translator on-line pe site-ul companiei;
• Există posibilitatea de a trimite textele integrale prin e-mail. În cazul în care documentul este prezentat
în formatul HTML, textul va fi situat în corpul email-ului. În cazul în care documentul este prezentat in
formatul PDF, va fi trimis utilizatorului ca un fişier ataşat;
• Secţiune HELP pentru fiecare bază de date. Posibilitatea de a intra pe pagina HELP în timpul navigării
în baza de date.
Analiza resurselor ne oferă posibilitatea de a concluziona privind fezabilitatea abonării la bazele de date EBSCO
a bibliotecilor de diferite tipuri. Arhiva mare de informaţii ştiinţifice de mai mulţi ani (inclusiv reviste academice
recenzate de editori şi societăţi ştiinţifice); posibilitatea adâncimii de căutare şi oportunitatea de a obţine
informaţii, fapt ce plasează bazele de date la categoria principalelor resurse electronice de informare ştiinţifică şi
academică.
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IV. ORGANIZAREA MANIFISTĂRILOR
Denumirea activităţii

Participanţi
35 participanţi din Consorţiul REM

1.

Masă rotundă „Cunoştinţe fără frontiere” prilejuită de
aniversarea a 10-ea a înfiinţării Consorţiului eIFL
Direct Moldova, 27 ianuarie 2011, Chişinău,
Biblioteca Ştiinţifică ASEM

15 participanţi din Republica Moldova

2.

Training pentru coordonatorii colţişoarelor americane
„Bazele de date EBSCO - un nou mijloc de informare
a utilizatorilor”, 24 februarie 2011, Chişinău,
Biblioteca Ştiinţifică ASEM

40 participanţi din Republica Moldova, 3 din
Norvegia, 1 din România

3.

Simpozionul „Accesul Deschis la informaţie:
oportunităţi şi provocări”, 1 aprilie 2011, Chişinău,
Biblioteca Ştiinţifică ASEM în cadrul Proiectului
„Cooperation Moldova&Norway”, finanţat de Fundaţia
EURASIA.
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35 participanţi din Republica Moldova,
1 din Ucraina

4.

Seminar Internaţional „Implementarea tehnologiei IR
(repozitorii instituţionale): Sistemul DSpace”, 14-15
aprilie 2011, Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică ASEM,
Institutul Sisteme Software al Academiei de Ştiinţe
din Kiev, Ucraina

42 participanţi din Republica Moldova,
1 din România

5.

Prezentarea „Provocări şi soluţii pentru Bibliotecile
Digitale - Content Conversion Specialists Rom”, 10
octombrie 2011, Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică ASEM

510 participanţi

6.

Săptămână Internaţională a Accesului Deschis 2011,
24-30 octombrie 2011
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104 participanţi din Republica Moldova,
1 din România

7.

Sesiunea de comunicări: „Tehnologiile informaţionale
în biblioteci: probleme cotidiene şi căi de soluţionare”
organizată de către Comisia ABRM „Informatizare şi
tehnologii informaţionale”, 17 noiembrie 2011,
Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică ASEM

8.

124 participanţi din Republica Moldova, 1 din SUA

Conferinţa „Noile oportunităţi în utilizarea bazelor de
date EBSCO”, 13-15 decembrie 2011, Chişinău,
Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N.
Testemiţanu”; Biblioteca Centrală Universitară a
Universităţii de Stat din Moldova; Biblioteca
Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul
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V. REBRANDING
Consorţiul eIFL Direct Moldova a primit recomandări de la conducerea EIFL privind schimbarea denumirii
Consorţiului în legătura cu faptul că această denumire nu mai este actuală în raport cu schimbările produse în
mediul tehnologic.
În cadrul Conferinţei Anuale ABRM, 11-12 noiembrie 2010 „Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere:
susţinerea progresului durabil” a fost difuzat un chestionar care a cuprins 12 variante de denumiri (2 au propus
participanţii la conferinţă). Lista a cuprins şi varianta engleză a denumirilor pentru o mai bună prezentare a
consorţiului pe plan internaţional.
Variantele propuse:
Varianta în limba română

Varianta în limba engleză

1.

Consorţiul Bibliotecilor din Moldova

Consortium of Moldavian Libraries

2.

Consorţiul Bibliotecilor Electronice din
Moldova

Electronic Library Consortium of Moldova

3.

MoldBibNet

MoldLibNet

4.

Consorţiul Informaţional din Moldova

Moldavian Information Consortium

5.

Consorţiul Colecţiilor Electronice din
Moldova

Consortium of Moldavian Electronic Collections

6.

Colecţii Electronice pentru Bibliotecile din
Moldova

Electronic Collections for Libraries
of Moldova

7.

Informaţia Electronică pentru Bibliotecile
din Moldova

Electronic Information for Libraries
of Moldova

8.

ŞtiinBibNet a Moldovei

ScienLibNet of Moldova

9.

Resurse Electronice pentru Moldova

Electronic Resources for Moldova

10.

Informaţia Ştiinţifică Electronică în Moldova

Electronic Scientific Information
in Moldova

Varianta propusă de Mariana Harjevschi
Varianta propusă în cadrul Sesiunii de comunicări:
„Tendinţe actuale în dezvoltarea tehnologiilor
informaţionale în bibliotecile din Republica
Moldova” (organizator: Comisia „Informatizare şi
tehnologii Informaţionale”)

Resurse Informaţionale Electronice pentru Bibliotecile
din Moldova (RIEBM)
Slogan: Cunoaşte. Decide. Acţionează
Informaţia Electronică pentru Bibliotecile din Moldova
(IEBM)

La sondaj au participat 61 de persoane. În rezultat membrii Consorţiului au pledat pentru două denumiri:
MoldBibNet (12) şi REM – Resurse Electronice pentru Moldova – Electronic Resources for Moldova (17).
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După 10 ani de activitate a venit timpul pentru o nouă imagine a Consorţiului, care va include noua denumire,
logo-ul şi sloganul; noul aspect al site-ului, materialele publicitare tipărite. Mesajul sloganului a fost preluat de la
EIFL, tradus în limba română: „Knowledge without boundaries” - „Cunoştinţe fără frontiere”) care transmite
misiunea Consorţiului concentrându-se asupra rezultatului final: cunoştinţe „fără frontiere” şi acces nelimitat la
cunoaştere.
Promovarea unei noi imagini a identităţii prin schimbarea denumirii şi logo-ului Consorţiului eIFL Direct Moldova
s-a produs la 25 ianuarie 2011, prilejuită de aniversarea a 10-cea de la crearea acestei organizaţii.
Denumirea, logo-ul şi sloganul subliniază necesitatea depăşirii oricăror bariere (economice, sociale, politice,
juridice, geografice etc.) pentru accesul la informaţie şi diseminarea cunoştinţelor.

eIFL Direct Moldova

REM

•

Noua denumire REM (Resurse Electronice pentru Moldova – Electronic Resources for Moldova)

•

logoul REM

•

sloganul REM „Cunoştinţe fără frontiere”
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VI. PROGRAMUL EIFL-OA

http://www.openaccessweek.org/

Bibliotecile din Republica Moldova
anual
organizează
activităţi
consacrate Săptămânii Accesului
Deschis. Este o bună şansă de a
atrage
atenţia
senatelor
universitare, administraţiilor locale
pentru a dezvolta politici de acces.
Este o mare oportunitate de a
informa pe oricine despre natura şi importanţa accesului deschis. Prin aceste demersuri, contribuim la
dezvoltarea sistemului naţional de conţinut digital în Acces Direct. Promovând evenimentul lansat suntem pe
deplin de acord cu ideea de distribuţie a Accesului Deschis ca normă pentru studiu şi cercetare.
Săptămâna Accesului Deschis 2011 a fost pentru noi, de asemenea, un moment important de muncă şi de
identificare a oportunităţilor viitoare. Trebuie găsite noi modalităţi de a satisface cerinţele cercetătorilor, noi
modalităţi de a aduce Săptămâna Accesului Deschis la universitate, bibliotecă, editură, în comunitate. În timp ce
s-au realizat progrese esenţiale, suntem abia la început pentru a face incursiuni de a promova Accesul Deschis
în comunitatea de savanţi şi cercetători.
Am făcut progrese şi pentru creşterea gradului de conştientizare a valorii Accesului Deschis şi promovarea
Accesului Deschis ca o nouă normă în învăţământ şi cercetare. Mai multe persoane au lucrat pentru a asigura
succesul evenimentului – la nivel local, naţional şi la nivel global.
Evenimente realizate în cadrul Săptămânii Accesului Deschis în Republica Moldova
24-30 octombrie 2011
1.
Lansarea
noii
versiuni
a
blogului
EIFL-OA
Moldova
http://eifloamoldova.wordpress.com/, 24 octombrie 2011
2. Seminarul Naţional „Arhive instituţionale (IR): rolul bibliotecilor”.
Organizator Consorţiul REM, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii
Economice din Moldova, 25 octombrie 2011
3. Elaborarea recomandărilor pentru desfăşurarea activităţilor Săptămânii
Accesului Deschis 2011
4. Postarea informaţiilor privind Săptămâna Accesului Deschis în
Republica Moldova pe site-ul http://www.openaccessweek.org.
5. Diverse acţiuni de promovare a Accesului Deschis în cadrul şedinţelor
senatelor, catedrelor, Zilelor de Informare, prin intermediul site-urilor etc.
în diverse instituţii din ţară http://eifloamoldova.wordpress.com/.
6. Reflectarea evenimentelor dedicate Săptămânii Accesului Deschis în
Republica Moldova în mass media naţională.
În contextul sărbătoririi Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis
(Open Access Week 2011) - 24-30 octombrie, 2011, Lars Bjørnshauge,
prim vice-preşedinte, Asociaţia Bibliotecilor din Suedia a anunţat
comunitatea profesională despre organizarea Grupului de lucru IFLA privind Accesul Deschis. Acesta începe
colectarea celor mai bune practici referitoare la modul în care asociaţiile bibliotecare naţionale pot promova
politicile şi programele naţionale de Open Access. Declaraţia IFLA privind accesul deschis – clarificarea poziţiei
şi strategiei IFLA, 18 aprilie 2011 a fost postată pe http://eifloamoldova.wordpress.com/.
Rectorii universităţilor, directorii bibliotecilor şi organizaţiilor non-profit au fost încurajaţi să semneze Declaraţia
de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare înainte de
reuniunea de la Berlin, care a avut loc la 9 noiembrie 2011. Au semnat această declaraţie Consorţiul REM,
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”, Biblioteca Centrală Universitară a Universităţii de Stat din
Moldova. Declaraţia este disponibilă pe http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung, aceasta
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se sprijină pe progresele semnificative înregistrate de Iniţiativa Open Access Budapesta, pledând pentru accesul
deschis la cunoştinţe în domeniul ştiinţei. De asemenea, aceasta se extinde dincolo de domeniul de aplicare al
literaturii primare, indicând, „Contribuţiile cu acces deschis cuprind rezultatele de cercetare ştiinţifică originale,
datele primare şi metadatele, materialele sursă, reprezentările digitale ale materialelor pictografice şi grafice dar
şi a materialelor multimedia”. Semnatarii se angajează să respecte principiul Accesului Deschis, precum şi
căutarea unor soluţii care vor contribui la avansarea Internetului ca un mediu funcţional emergent pentru
cunoaşterea distribuită.”

În cadrul Sesiunii de comunicări: „Tehnologiile informaţionale în biblioteci: probleme cotidiene şi căi de
soluţionare” organizată de către Comisia ABRM „Informatizare şi tehnologii informaţionale” în cadrul Conferinţei
anuale ABRM cu genericul „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi” au
fost dezbătute problemele Accesului Deschis în Republica Moldova şi ale comunicării ştiinţifice în noul context
informaţional. Prezentările sunt postate pe http://www.slideshare.net/cheradi
Au fost înmânate Diplome de gradul 1,2 şi trei pentru bibliotecile universitare care au avut contribuţii la
promovarea Accesului Deschis ca o nouă normă în învăţământ şi cercetare în cadrul Săptămânii Accesului
Deschis 2011 (24-30 octombrie 2011).
Locul 1: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”;
Locul 2: Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova;
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”;
Locul 3: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”; Biblioteca
Centrală Universitară a Universităţii de Stat din Moldova; Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei;
Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova; Biblioteca
Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova.
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VII. PROGRAMUL EIFL-IP
Recent Organizaţia Consumers International a publicat
rezultatele unui studiu care a vizat accesul consumatorilor la
informaţie/cunoştinţe din perspectiva legislaţiei cu privire la
proprietatea intelectuală, inclusiv şi cea a dreptului de autor.
Cadrul de reglementare din Republica Moldova este unul "user
friendly", fiind plasat chiar pe primul loc în clasament care a
cuprins 26 tari. Desigur aceasta se datorează îmbunătăţirii Legii
cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe aduse prin
intermediul proiectului finanţat de Fundaţia Soros-Moldova şi
SIDA, implementat de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica
Moldova şi Consorţiul eIFL Direct (actualmente Consorţiul
Resurse Electronice pentru Moldova).
Rezumatul
acestui
studiu
poate
fi
văzut
pe
http://a2knetwork.org/watchlist, iar Publicaţia IP Watch care
include
studiul
integral
poate
fi
accesat
pe
http://a2knetwork.org/sites/default/files/IPWatchlist-2011ENG.pdf
O lege nouă privind drepturile de autor a intrat în vigoare în Republica Moldova la 1 ianuarie 2011. Datorită
activităţii de advocacy a comunităţii bibliotecare, realizată împreună cu EIFL, noua lege conţine unele prevederi
favorabile, care vor sprijini bibliotecile din Republica Moldova în activitatea lor în următorii ani. Prevederile includ
posibilitatea de a face copii digitale pentru conservare şi înlocuire a publicaţiilor, abilitatea de a crea materiale
educaţionale destinate studenţilor pentru perioade scurte de instruire; reproducerea pentru cercetare sau în
scopuri private, precum şi adaptarea materialelor pentru lectura persoanelor cu deficienţe vizuale sau alte tipuri
de handicap.
Din 2008 REM (Resurse electronice pentru Republica Moldova), împreună cu Asociaţia Bibliotecarilor din
Republica Moldova, au condus o campanie pentru a sensibiliza comunitatea bibliotecară locală privind
problemele drepturilor de autor, şi a pledat pentru o lege de autor echitabilă şi echilibrată prin furnizarea de
comentarii şi recomandări pentru îmbunătăţiri, cu asistenţă din partea experţilor internaţionali. În acest timp,
bibliotecile au construit o relaţie durabilă cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), şi au fost
recunoscute ca părţi interesate - ale cărei cunoştinţe şi opinii au fost apreciate - sporind astfel statutul
profesional al comunităţii bibliotecarilor.
Mai multe resurse IP-EIFL au fost traduse, inclusiv Manualul EIFL privind drepturile de autor şi problemele
legate de acestea, precum şi materiale promoţionale noi au fost dezvoltate de exemplu, cele 12 principii de la
declaraţia EIFL / IFLA / LCA, principii privind excepţiile şi limitările dreptului de autor legate de bibliotecă.
Conducerea şi angajamentul Marianei Harjevschi, coordonator EIFL-IP Moldova, împreună cu echipa locală este
un exemplu foarte bun pentru ceea ce poate fi atins. EIFL a sprijinit Consorţiul REM în toate demersurile, şi au
împărtăşit experienţele noastre cu alte consorţii.
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VIII. ADUNAREA GENERALĂ EIFL- 2011
EIFL General Assembly 2011 (Adunarea Generală
EIFL), Minsk, Belarus, Biblioteca Naţională, 26 – 28 iunie,
2011, participare din partea Consorţiului REM – Liubovi
KARNAEVA, directorul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii
de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

Programul:
SATURDAY, 25 June 2011: WELCOME
DINNER, Restaurant Brovar, Vitebskaya Street 10, (http://www.brovar.by/)
20:00
Drinks sponsored by ebrary
Day 1 – SUNDAY, 26 June, 2011
09:30 – 09:45

Chair: Gintare Tautkeviciene, Chairperson, EIFL Advisory Board

09:45 – 10:30

Welcome by Prof. Roman Motulsky, Director of the National Library of Belarus
EIFL update

Rima Kupryte, Director, EIFL
10:30 – 10:40 Presentations by new EIFL advisory board members
10:40 – 12:30 Availability, Access and Use: Re-understanding the e-journal Problem
Chair: Arnold Hirshon, University Librarian, Case Western Reserve University
EIFL negotiates licenses to e-resources and country consortia provide access for their users. However there
are a number of barriers that consortia and institutions need to address to make the best use of these eresources. During this session we will look at the findings and recommendations of the ARCADIA research
report (“Growing knowledge: Access to research in east and southern African universities") which was
conducted at 4 universities in Africa. We will also highlight the importance of understanding the training needs of
users and analysing your usage statistics.
10:40 – 11:10 Introduction to the session and overview of the ARCADIA report

11:10 – 11:30
11:30 – 11:45

Arnold Hirshon, Associate Provost and University Librarian, Case Western Reserve
University
NETWORKING BREAK
Case study from one of the Universities from ARCADIA report: Kenya

11:45 – 12:00

Jacinta Were, Deputy University Librarian, University of Nairobi and Kenya EIFL Country
Coordinator
Do we need training: attitude of Lithuanian researchers

12:00 – 12:30
12:30 – 13:30

Ausra Vaskeviciene, Head of Administration and Manager of Project Databases, Lithuanian
Research Library Consortium; Librarian (part time), Martynas Mažvydas National Library of
Lithuania and Lithuania EIFL Country Coordinator
Discussion
LUNCH
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13:30 – 14:10

EIFL – Wikipedia: ideas to enrich content through collaboration

Liam Wyatt, Cultural Partnerships Fellow, Wikimedia Foundation
14:10 – 16:05 FOSS Tools to help users find and access e-resources
Chair: Simon Ball, EIFL- FOSS Programme Manager
14:10 – 14:15 Introduction

14:15 – 14:35

Simon Ball, EIFL-FOSS Programme Manager
SubjectsPlus: Helping library users to discover e-resources through subject-themed
guides

14:35 – 14:55

Amos Kujenga, Systems Analyst, National University of Science & Technology and
Zimbabwe EIFL-FOSS Coordinator
CUFTS: Helping library users to discover e-resources through effective searching

14:55 – 15:20
15:20 – 15:40

Andrey Sokolov, Deputy Director Informatization, St. Petersburg State University and Russia
EIFL-FOSS Coordinator
BREAK
Federated Access and how to start data handling policy discussions

15:40 – 16:00

Brook Schofield, Program Development Officer, TERENA (Trans-European Research and
Education Networking Association)
Federated Access: Progress in Kyrgyzstan

16:00 – 16:05
16:05 – 16:30
16:30 – 18:00
19:30

Sania Battalova, Vice-president of Kyrgyz Libraries Information Consortium, Director of
Information Resources and Technology of American University of Central Asia, and
Kyrgyzstan EIFL-FOSS Coordinator
Questions
NETWORKING BREAK
Speed-dating I (1.5 hours)
Reception at “Planeta” Hotel Restaurant
Sponsored by EBSCO

Day 2 – MONDAY, 27 June 2011
09:00 – 11:40 Advocacy
Chair: Teresa Hackett, EIFL-IP Programme manager
09:00 – 09:45 International library advocacy at WIPO - we need your support!
Luis Villarroel, Director of Research, Innovarte Corporacion
Kathy Matsika, University Librarian, National University of Science and Technology (NUST)
and Zimbabwe EIFL Country and EIFL-IP Coordinator

09:45 – 10:00

This session will provide a brief introduction to library copyright issues at the World Intellectual
Property Organization (WIPO), and an update on the latest developments in the negotiations. It
will set out concrete ways in which EIFL consortia can help to support us in a vital discussion
focusing on libraries that will take place in Geneva in November 2011. Q&A.
Library advocacy in Chile - Free Library project
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Luis Villarroel, Director of Research, Innovarte Corporacion

10:00 – 10:20

The objective of the “Free Library” project is to raise awareness among librarians in Chile
about copyright and licensing by distributing FOSS applications on CD to libraries that libraries
in turn re-distribute to their users. As well as eliminating licensing costs, it also ensures that
libraries and their users are using legal software. http://www.bibliotecalibre.cl/
Library directors advocacy resource
Simon Ball, EIFL-FOSS Programme Manager

10:20 – 10:50
10:50 – 11:20

This session will introduce the first draft of the EIFL FOSS Library Directors Advocacy
Resource. This is designed to be a tool for library staff to use to help them present the right
information to directors in a way that will help them easily understand the factors involved in
choosing a FOSS tool for their library. It is also designed for library directors and decision
makers to use to check they have all of the information they need to make such decisions.
Your feedback is requested during and after the session, so that we may revise and enhance
the resource accordingly before it is completed.
NETWORKING BREAK
Open Access advocacy: Consortia approaches
Iryna Kuchma, EIFL-Open Access Programme manager

11:20 – 11:40

Many library consortia in EIFL network are considering national or institutional open access
advocacy campaigns or already having ones in development. This session will address best
practices in organizing and running successful open access advocacy campaigns.
Impact evidence for advocacy
Monika Segbert, EIFL-Consortium Management consultant

Impact is about the effect of services or initiatives on individuals or groups. Evaluating impact
will help us understand, quantify and provide evidence as to the difference EIFL programmes
are making, and how this evidence of impact can be used in support of advocacy and
sustainability.
11:45 – 13:15 Speed-dating II (1.5 hours)
13:15 – 14:15 LUNCH
14:15 – 17:30 Speed-dating including networking break and library tour
14:15 – 15:15 Speed-dating III (1.0 hours)
15:15 – 15:30 NETWORKING BREAK
15:30 – 16:30 Speed-dating IV (1.0 hours)
16:30 – 17:30 Library tour
DINNER
Restaurant “Kamyanitsa”
Pervomayskaya Street 18
(http://kamyanitsa.by/en/)
19:00
Sponsored by Emerald
Buses will leave from the “Planeta” Hotel at 19:00.
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Day 3 – TUESDAY, 28 June, 2011
09:00 – 09:45 Drill down session on overcoming the barrier of using of e-resources identified during
the first day of the General Assembly and coming up with the SMART (Specific,
Measurable, Achievable, Realistic and Time) plan.
09:45 – 10:45 Unconference I – parallel sessions
Students and information literacy (Kyrgyzstan and Zambia will share their studies, findings
and plans. There will also be time for others to share and contribute.)
Technology session to support library users (Speakers of the first day session will be
available for more detailed discussions. Others can share their experiences with FOSS
technology or web 2.0 tools in serving or reaching out to users.)

10:45 – 11:00
11:00 – 12:00

Other topics to be determined based on interests
NETWORKING BREAK
Unconference II – parallel sessions
‘Everything you wanted to know about Wikipedia but were too afraid to
ask’

12:00 – 13:00
13:00 – 17:00

17:00 –19:30
20:30

Other topics to be determined based on interests
LUNCH
Cultural event at Dudutki
Dudutki, 40km (25mi) south of Minsk, is an open-air museum where 19th-century Belarusian
country life comes to life. Traditional crafts, such as carpentry, pottery, handicraft-making and
baking are on display in wood-and-hay houses. http://www.dudutki.com/
DINNER
Restaurant at Dudutki
Buses will leave from the National Library of Belarus at 13:30.
Arrival at “Planeta” Hotel
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IX. CELEBRAREA CONSORŢIULUI EIFL MOLDOVA (REM)
La data de 27 ianuarie 2011 a fost organizată Masă rotundă „Cunoştinţe fără frontiere”, prilejuită de aniversarea
a 10-ea a înfiinţării Consorţiului eIFL Direct Moldova.
Programul mesei
comunicări:

rotunde

a

cuprins

următoarele

1. Consorţiul eIFL Direct Moldova la 10 ani de
activitate, Silvia Ghinculov, dr., Preşedintele
Consorţiului
2. Consorţiul eIFL Direct Moldova în anul 2010:
Raport de activitate
3. Activităţile Consorţiului programate pentru anul
2011
4. Informaţia privind redenumirea consorţiului
5. Dezbateri
Consorţiul eIFL Direct Moldova a primit recomandări de la
conducerea EIFL privind schimbarea denumirii Consorţiului
în legătura cu faptul că această denumire nu mai este
actuală în raport cu schimbările produse în mediul tehnologic. În cadrul Conferinţei Anuale ABRM, 11-12
noiembrie 2010 „Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere:
susţinerea progresului durabil” a fost difuzat un chestionar
care a cuprins 12 variante de denumiri (2 au propus
participanţii la conferinţă). Lista a cuprins şi varianta engleză
a denumirilor pentru o mai bună prezentare a consorţiului pe
plan internaţional. La sondaj au participat 61 de persoane. În
rezultat, membrii Consorţiului au pledat pentru două denumiri:
MoldBibNet (41%) şi REM – Resurse Electronice pentru
Moldova – Electronic Resources for Moldova (59%). În
cadrul mesei rotunde s-a votat de către membrii consorţiului
denumirea REM.
După 10 ani de activitate a venit timpul pentru o nouă imagine
a Consorţiului, care va include noua denumire, logo-ul şi
sloganul; noul aspect al site-ului, materialele publicitare tipărite. Promovarea unei noi imagini a identităţii prin
schimbarea denumirii şi logo-ului Consorţiului eIFL Direct Moldova se produce în cadrul festivităţilor prilejuite de
aniversarea a 10-ea de la crearea Consorţiului.
Stimaţi colegi din reţeaua EIFL, am trăit marea
satisfacţie de a vă simţi alături pe parcursul a 10 ani
de activitate a Consorţiului. Suntem convinşi că
colaborarea şi comunicarea profesională în vederea
creării,
păstrării
şi
dezvoltării
resurselor
informaţionale electronice în sfera ştiinţei, tehnicii,
culturii, învăţământului, economiei, precum şi
accesului la ele a cetăţenilor; sporirii eficienţei
activităţii statului şi a organizaţiilor din economia
naţională va contribui la formarea unui mediu
informaţional calitativ nou.
Secvenţă video de la celebrarea Consorţiului EIFL
Moldova (REM):
http://www.youtube.com/watch?v=MFM0J-FVq80
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Felicitări:
EIFL Country Coordinators, Please join us in
congratulating the consortium EIFL Direct Moldova,
that recently celebrated their 10th anniversary. Happy
birthday to EIFL Direct Moldova, and congratulations
to Silvia and the team. In 10 years, EIFL Direct
Moldova has achieved a lot. A successful campaign
resulted in a significant increase in the use of eresources by faculty staff, and the consortium has led
the way in the areas of open access and copyright and
libraries. As a consortium, they are a model for others
to follow. We look forward to working with EIFL Direct
Moldova for many years to come!! Watch a short video
of their celebration: http://slidesha.re/gw38wg. Read
EIFL's spotlight - Moldova: focus on faculty, lessons for
libraries
(2008)
http://www.eifl.net/news/moldovafocus-faculty-lessons-libraries
Rosalie Lack

Coordonatorii EIFL din toate ţările, rugăm să vă
alăturaţi la felicitarea consorţiului EIFL Direct Moldova,
care recent a sărbătorit aniversarea de 10 ani. Happy
birthday pentru EIFL Direct Moldova, felicitări Silviei şi
echipei. În 10 ani, EIFL Direct Moldova a realizat foarte
multe. O campanie de succes a dus la o creştere
semnificativă în utilizarea e-resurselor de către
personalul didactic de la facultăţi, consorţiul a condus
eficient direcţiile Acces Deschis şi Drepturile de autor
şi bibliotecile. Ca un consorţiu, acesta este un model
de urmat pentru ceilalţi. Aşteptăm cu nerăbdare să
lucrăm cu EIFL Direct Moldova mai mulţi ani de acum
încolo! Urmăriţi un scurt video de la sărbătoarea lor:
http://slidesha.re/gw38wg. Citiţi spotlight-ul EIFL
(2008) http://www.eifl.net/news/moldova-focus-facultylessons-libraries
Rosalie Lack

Congratulations to our colleagues in Moldova. To
Silvia, Natalia, Mariana and many many more that are
working in Moldova. Your achievements are great and
I believe you yourself did not imagine 10 years ago
such a progress. Keep going like this! On behalf of the
Lithuanian team, which is going to celebrate 10th
years anniversary this year also:-)
Emilija and Ausra

Felicitări colegilor noştri din Republica Moldova. Pentru
Silvia, Natalia, Mariana şi mulţi alţii, cei care lucrează
în Republica Moldova. Realizările dumneavoastră sunt
mari şi credem că nu v-aţi imaginat un astfel de
progres 10 de ani în urmă. Continuaţi tot aşa! În
numele echipei lituaniene, care va sărbători
aniversarea a zecea tot în acest an :-)
Emilija şi Ausra

Dear Moldavian friends, Congratulations on your 10th
anniversary and wish you many successful years in
the future!
Miodrag
MEL Macedonia

Dragi prieteni moldoveni, Felicitări pentru aniversarea
a 10-a şi vă doresc mulţi ani de succes în viitor!

Warm greetings and congratulation from Palestine to
our colleagues in Moldova, Wish you all the best
towards a shiny and successful future.
Diana Sayej-Naser Library Director
Birzeit University Main Library Palestine

Calde felicitări şi urări din Palestina, pentru colegii
noştri din Republica Moldova, doresc toate cele bune
spre un viitor strălucitor şi de succes.
Diana Sayej-Naser, Director Biblioteca
Universitatea Birzeit, Palestina

Hearty congratulations to colleagues in Moldova from
Nigeria. We hope that in the year of your 10th
anniversaries - Moldova and Lithuania, Nigerian
libraries will be more committed to exploiting the rich
resources provided by eifl.net and would soon
celebrate! Surely, we have a lot to learn from you!
Cheers!
Stephen

Felicitări mari pentru colegii din Republica Moldova din
partea Nigeriei. Sperăm că în anul unor aniversări de
10 ani, celebrate de Moldova şi Lituania, bibliotecile
din Nigeria vor fi mult mai motivate să exploreze
resursele bogate oferite de eifl.net şi va sărbători în
curând aniversarea! Desigur, avem multe de învăţat de
la dumneavoastră! Noroc!
Stephen

Miodrag
MEL Macedonia
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My dear Silvia, Emilija and Ausra! Our warm
congratulations with your 10th anniversaries to
Moldova eIFL colleagues from Uzbekistan. Also my
best wishes to Lithuania eIFL team too! I believe that
the next 10th years will bring you successes and
happiness in your life and library sphere too! Best
regards.

Dragele mele Silvia, Emilija şi Ausra! Caldele noastre
felicitări cu a 10-a aniversare colegilor EIFL Moldova
din partea Uzbekistanului. De asemenea, cele mai
bune urări pentru echipa EIFL din Lituania! Cred că
următorii 10 ani vor aduce succese şi fericire în viaţa
dumneavoastră şi în sfera bibliotecilor la fel! Cele mai
bune urări.

Marat

Marat

Consorţiul eIFL Direct Moldova: 10 ani de colaborare şi cooperare
10 ani de gestionare a unui proiect este un eveniment care impune anumite gânduri, analize şi sinteze pe
marginea organizării şi conţinutului activităţii. Tot respectul şi consideraţiunea comunităţii pe care o reprezint: mă
refer la utilizatorii informaţiei documentare şi bibliografice (studenţi, cadre didactico-ştiinţifice, cercetători ai
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova), dar şi la personalul de specialitate al Departamentului
Informaţional Biblioteconomic (DIB) care intermediază şi facilitează accesul la informaţia recepţionată graţie
funcţionării Consorţiului.
Echipa de la Biblioteca Ştiinţifică (BŞ) a ASEM, care se îngrijeşte de funcţionarea Consorţiului, ţine în vizor nu
numai aspectele cantitative (indicatori statistici etc.), dar si cele ce ţin de relevanţa, pertinenţa informaţiei oferite.
Prin intermediul Consorţiului nu doar se intermediază accesul la informaţie. Echipa de la BŞ ASEM acordă o
atenţie deosebită procesului de învăţare. Invoc aici colaborările în cadrul Proiectului Şcoala de Biblioteconomie
din Moldova, diversele reuniuni profesionale, acţiuni de instruire care au promovat subiecte/teme/probleme de
importanţă: avantajele/utilizarea documentelor netradiţionale, dreptul de autor şi biblioteca, accesul deschis la
informaţie, advocacy pentru bibliotecari etc.
Echipa eIFL Direct Moldova lucrează în parteneriat: noi, cei de la Departamentul Informaţional Biblioteconomic,
apreciem transparenţa în luarea deciziilor, participarea reprezentanţilor diverselor instituţii-membru ai
Consorţiului la reuniunile regionale şi internaţionale (fapt benefic pentru activitatea celor din urmă). Rapoartele şi
alte informaţii, difuzate membrilor Consorţiului, informează, dar şi orientează instituţiile info-bibliotecare pentru
diverse activităţi.
Câteva aspecte privind impactul funcţionării echipei eIFL Direct Moldova, în componenţa colegilor de la BŞ
ASEM, asupra serviciilor şi produselor DIB ULIM. Astfel, informaţiile transmise din partea echipei au fost oferite
comunităţii universitare prin Diseminarea Selectivă a Informaţiei (numai în anul 2010 – promovate mai mult de
45 de mesaje privind diverse resurse electronice şi alte informaţii). Pentru cei de la DIB echipa de dirijare a
Consorţiului (de la BŞ ASEM) are şi un rol de provocator profesional. Nu voi stărui asupra exemplelor pe
parcursul celor 10 ani de funcţionare. Doar două exemple pentru anul 2010: Săptămâna Accesului Deschis la
Informaţie, iniţiată în cadrul Consorţiului, a avut o rezonanţă deosebită la Universitatea noastră, centrând atenţia
comunităţii asupra fenomenului accesului deschis la informaţie. O altă provocare – implicarea DIB într-un
proiect internaţional privind constituirea repozitoriului instituţional – la fel fiind iniţiaţi şi învăţaţi în cadrul
Consorţiului.
Cei de la cârma eIFL Direct Moldova sunt buni formatori (aici referindu-mă la un exemplu recent - master-classul organizat în decembrie 2010 la DIB ULIM, formatori: N. Cheradi, E. Railean). 10 ani de funcţionare a
Consorţiului au trecut cu mare foloase pentru comunităţile servite şi profesională. S-a demonstrat că putem lucra
împreună, iar împreună devenim mai influenţi! Referitor la noua denumire a Consorţiului – subscriu variantei
preferate de către membrii Consorţiului – REM, considerând logo-ul şi sloganul propus relevante.

Ludmila Corghenci, Director adjunct, DIB ULIM
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3 library consortia
celebrating
10 successful years

Moldova, Lithuania and Serbia…to be completed
In 2011, three EIFL partner consortia will celebrate their first ten years. First up in January is Electronic
Resources for Moldova - Resurse Electronice pentru Moldova (REM). In October, the Serbian Library
Consortium for Coordinated Acquisition, known as KoBSON, will reach its “tinth” year [- the traditional tenth
anniversary gift is tin -] followed in December by the Lithuanian Research Library Consortium (LMBA).
A library consortium is a group of libraries that share common goals. Library consortia can speak with one voice
to policy makers and funders - to advocate for libraries - and can share resources and activities – to expand
access and build capacity. Consortia can comprise library types e.g. university or public libraries, can focus on
particular subject areas or they can serve a region or a whole country. Over the last two decades, consortia have
become a major force in the purchase of electronic resources from commercial vendors, especially in negotiating
licensing terms and conditions and influencing pricing models; consolidating technical services such as union
catalogues and collaborating on digitisation projects; undertaking professional development and training;
advocating for libraries and library funding.
EIFL’S unique approach is to partner with libraries organised in national library consortia in developing and
transition countries. EIFL provides training, advice, consultancy, and resources for consortium management to
assist in building sustainable consortia, as well as a range of programmes in leading-edge information issues.
EIFL now works with consortia in 45 countries - from Albania to Zimbabwe - many of whom received start-up
grants to establish the consortium and expand access to electronic resources in support of science, research
and education. Three grantees are celebrating their tenth anniversaries in 2011, and can look back with pride on
a decade that has seen the transformation of library services in societies that have experienced dramatic
change.
Moldova
Twenty years after independence, Moldova is one of the poorest countries in Europe. However, with [a 99%
literacy rate and] a top ten world ranking for expenditure on education, Moldova is investing in the future.
Libraries in Moldova have a key role to play underpinning the delivery of information services for education and
learning. REM is delivering to its members – currently 16 libraries – core services such as access to international
online resources, and also places emphasis on emerging information policy issues, so that the Moldovan library
community is at the top of its game and can contribute to debates and discussions at international level. Over
the last decade, 38 seminars have built local expertise on the development of information technologies in
libraries, open access and copyright. Thanks to the advocacy of the library community, a new copyright law in
2011 contains favourable provisions that will support libraries in Moldova in their work over the coming years.
Negotiations to obtain new databases of e-resources are planned for 2011, as well as seminars on the
management of electronic resources and the creation of institutional repositories.
Lithuania
Lithuania gained its independence in 1999, when subscriptions to foreign print journals were rare, and quickly
became part of the European Union (EU) in 2004. Today the Lithuanian Research Library Consortium (LMBA)
offers access to over 37,000 e-journals and 67,000 e-books in 60 databases, which means that students and
researchers in the small Baltic state can share in the world’s top scholarly resources. “Our membership has
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doubled and all [university?] libraries in Lithuania are now using e-resources”, says Ausra Vaskeviciene, EIFL
country coordinator. “Very importantly, our voice is heard not only within the universities, but at governmental
level as well. We have become a trusted stakeholder and in 20xx? were invited to lead an eight million Euro
project, co-funded by the EU, to increase the information competences of Lithuania researchers and scientists”.
LMBA is also a powerful advocate, and worked for the adoption of a new law in 2009 requiring online access to
publicly-funded research.
Serbia
Ten years ago, the western Balkans were emerging from an era of disintegration and conflict. Integrating the
new nations into the international knowledge-based society was a priority for the region. KoBSON, the Serbian
Library Consortium for Coordinated Acquisition, can truly be said to have contributed towards this goal by
increasing the visibility of Serbian science, both nationally and internationally. “Our single biggest achievement is
that twenty Serbian journals are newly indexed by Thomson Reuters Web of Science, the leading citation
reference index, connecting Serbian research to global scientific publishing”, says Biljana Kosanovic, EIFL
country coordinator.
This happened because KoBSON took the early initiative to create Digital Object Identifiers – an international
standard for identifying content in the digital environment – for locally published journals. KoBSON resources are
also fully integrated with Google Scholar, boosting the worldwide visibility of Serbian research and encouraging
usage of international literature in Serbia. As a result, researchers recognise that libraries are an important part
of the modern information infrastructure, and can provide many value-added services to help promote their work.
EIFL and its partner consortia express sincere appreciation to OSI, who have demonstrated their long-standing
commitment to libraries.
March 2011
Optional links to add to online version:
Lithuania: finger on the pulse with eIFL
http://www.eifl.net/news/lithuania-finger-pulse-eifl
Moldova: focus on faculty, lessons for libraries
http://www.eifl.net/news/moldova-focus-faculty-lessons-libraries
Libraries supporting economic development: access to international journals aids Serbian research
http://www.eifl.net/news/libraries-supporting-economic-development-acc

X. ACTIVITĂŢI LOBBY
În anul 2011, conducerea Consorţiului REM a desfăşurat activităţi de lobby, astfel, împreună cu Asociaţia
Bibliotecarilor din Republica Moldova a trimis scrisori către diferite autorităţi guvernamentale ale ţării prin care au
solicitat sprijin financiar pentru bibliotecile consorţiului. Consorţiul este implicat activ în procesul legislativ prin
elaborarea modificărilor la proiectele de legi (cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe).
XI. DOCUMENTAŢIA INTERNĂ. EVALUAREA
Activitatea de reglementare şi legalizare a transferurilor de plăţi ale membrilor Consorţiului eIFL Direct Moldova
către Compania editorială EBSCO Publishing a fost realizată în anul 2011 cu întârziere şi numai pentru jumătate
de an. Această activitate a necesitat resurse de timp considerabile privind negocierea preţurilor rezonabile
pentru situaţia financiară actuală a Consorţiului. Contractele pentru licenţele: Oxford English Dictionary, Oxford
Online Products, Bio One, Cambridge Journals Online, New England Journal online, Sage Research Methods,
Royal Society Journals and archive au fost perfectate la timp şi accesul la resurse a fost realizat fără probleme.
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Activitatea Consorţiului REM în anul 2011 a fost îndreptată spre realizarea obiectivelor planificate şi poate fi
apreciată ca una satisfăcătoare. Însă, pentru dezvoltarea unui consorţiu puternic este nevoie în continuare de
eforturi comune privind atragerea noilor membrii, lobbyzarea intereselor consorţiului cu scopul de a obţine
sprijinul financiar din partea statului, dezvoltarea formelor de colaborare şi parteneriat, perfecţionarea
instrumentelor de promovare a resurselor informaţionale etc.
XII. ACŢIUNI PLANIFICATE PENTRU ANUL 2012
1. Perfectarea şi încheierea contractului anual cu EBSCO Publishing. Achitarea Abonamentului anual
EBSCO, Cotei anuale de participare EIFL.
2. Negocierea şi obţinerea licenţelor pentru e-resurse
3. Seminar Internaţional „Sistemul Ebsco: Academic Search Complete”, Andrei Sokolov, Compania
EBSCO Publishing
4. Organizarea Seminarului Internaţional „Arhive electronice deschise”
5. Dezvoltarea şi actualizarea săptămânală a paginii Web REM şi plasarea informaţiilor pe site-ul ABRM
6. Dezvoltarea blogului EIFL-OA
7. Realizarea Programelor EIFL: EIFL-IP; EIFL-OA, EIFL-FOSS pe baza recomandărilor coordonatorilor
internaţionali.
8. Săptămâna Accesului Deschis 2012: 22-28 octombrie
9. Căutarea căilor de finanţare a activităţii Consorţiului REM din partea statutului sau a altor organizaţii
interesate în promovarea accesului la informaţie electronică (fundraising).
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