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În data de 22 octombrie 2018, la Biblioteca Ştiinţifică USARB, a fost inaugurată Săptămâ-
na Internaţională a Accesului Deschis (AD) la Informaţie, ajunsă în Republica Moldova la a XI-a 
ediție. La acest eveniment global, bibliotecarii USARB au participat activ şi de această dată, 
oferind un ansamblu de activităţi şi servicii de acces deschis ce au susținut tema „Proiecta- 

rea fundamentelor echitabile pentru 
cunoștințe dechise". 

22 de bibliotecari au conectat 
la acest eveniment peste 500 de uti-
lizatori: cadre didactice, masteranzi, 
studenţi.

La inaugurarea evenimentului 
directoarea Eena Harconiţa a vor-
bit despre importanţa mişcării AD la 
nivel mondial, amintind iniţiativele şi 
declaraţiile internaţionale privind ac-
cesul deschis la informaţia ştiinţifică: 
Iniţiativa Accesului Deschis de la Bu-
dapesta; Declaraţia de la Bethesda; 
Declaraţia de la Berlin privind Acce-
sul Deschis la Cunoştinţe în dome-
niul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare, 
reactualizarea Politicii Accesului 
Deschis şi a Regulamentului priv-
ind Repozitoriul Instituţional ORA                                                                                
U S A R B ( h t t p : / / d s p a c e . u s a r b .
md:8080/jspui/). Deschizând blogul 
EIFL – OA, Moldova (https://eifloa- 
moldova.wordpress.com), menţinut 

de colegii de la Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 
bibliotecarii s-au oprit la fiecare rubrică, 
apreciind valoarea acestui blog, precum şi 
accentuând oportunităţile Instrumentului 
Bibliometric Naţional, IDSI (https://idsi.
md). Programul (https://ru.calameo.com/
read/00113334935a3548edf92) de mani- 
festări desfășurate în 2018 îndeamnă co-
legii să fie cât mai productivi: să acumuleze 
şi să difuzeze cât mai multe informaţii pent-
ru utilizatori în vederea accesării bazelor de 
date, directoriilor, a bibliotecilor şi platfor-
melor deschise. 

Un element atractiv de marketing în 
aceste zile au constituit baloanele de cu-
loare galbenă, adunate într-un mănunchi, 
pe fiecare fiind aplicată denumirea celor 
mai valoroase baze de date abonate, in-
clusiv Cambridge Journals Online; Taylor & 
Francis Online Journal Library; Web of Sci-
ence. Acestea au stârnit curiozitatea și au 
captat atenţia utilizatorilor prin mesajul lor: 
culoarea vie, vizibilitatea expresivă a indi-
catorului bazei – piese importante pentru a 
nu fi uitate.

Echipa de Open Access USARB : 
bibliotecarele Valentina Topalo, Mihae-
la Staver, Gabriela Cazacu, Olga Dascal, 
Elena Ţurcan au promovat subiecte pri-                                                                 



vind : catalogul electronic ExLibris Primo 
şi Repozitoriul Instituţional ORA USARB 
OpenDoar (Directory of Repositories), 
ZENODO, Politica Băncii Mondiale priv-
ind Accesul Deschis, Cercetare vizibilă, 
transparentă, reproductibilă şi eficientă 
prin platforma FOSTER, platformă de 
instruire Open Science in HORIZONT 
2020; eIFL - informaţii electronice pen-
tru biblioteci, SPARC - acces deschis la 
articole ştiinţifice, partajarea deschisă a 
datelor de cercetare, crearea şi adopta-   
rea resurselor educaţionale deschise în 
comunităţi academice. 

Noile servicii privind AD sunt promovate cu ajutorul video-spoturilor cu genericul Asigurăm 
vizibilitatea cercetărilor USARB (http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/resurse/ghiduri-tutoriale): 
Repozitoriul European Zenodo (Mihaela Staver) ; baza de date CEEOL (Lilia Ababii); Biblioteca 
deschisă Open Library (Irina Zalâgaeva); Repozitoriul instituţional ORA USARB (Natalia Culi-
cov); platforme informaţionale interactive: Calameo, ISSUU, Scribd, Slideshare (Elena Ţurcan); 
Biblioteca digitală eLIBRARY.ru (Olga Dascal).

În Programul Săptămânii de Acces Deschis a fost inclusă vizitarea şi prezentarea ex-
poziţilor: Reviste ştiinţifice din colecţia BŞ USARB în baze de date, Accesul deschis la publicaţii 

ştiinţifice pentru oricine, oricând şi                                                                                    
oriunde; Contribuţii ştiinţifice ale 
universitarilor bălţeni online http://
l ibruniv.usarb.md/index.php/ro/
noutati/expozitii-on-line/video/con-
tributiile-stiintifice-ale-universitar-
ilor-balteni. Expoziția a inserat di-
verse categorii de documente sem-
nate de universitarii bălţeni şi editate 
în 2017 care au drept scop valorifi-
carea patrimoniului ştiinţifico-didactic 
universitar. Salonul editorial Univer-
sitaria „Contribuţii ştiinţifico-didactice                   
USARB -2017” (Ediţia a 8-a) prezintă 

peste 100 de documente semnate de cadrele didactice şi bibliotecarii USARB, editate pe par-
cursul anului 2017, acestea fiind: monografii, dicţionare, manuale, ghiduri, curriculumuri, anu-
are, articole, comunicări ştiinţifice prezentate la întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţioanle. 
Conţinutul este sistematizat pe facultăţi, catedre şi Biblioteca Ştiinţifică. Prin această expoziţie 
Biblioteca Ştiinţifică promovează realizările ştiinţifico-didactice, creativitatea şi inovarea uni-
versitarilor bălţeni, contribuie la dezvoltarea Arhivei patrimoniale universitare – Repozitoriului 
Instituţional  Open Research Archive (ORA) USARB (Repozitoriul Instituţional). Expoziţia se 
prezintă şi ca o sursă de îndemn şi inspiraţie autentică pentru tinerii cercetători ce urmează a se 
încadra în munca de cercetare. 

În 23 octombrie, în Centrul de Informare a României, studenţii de la Facultatea Ştiinţe 
ale Educaţiei, Psihologie, Arte, grupa PS21 Z au fost instruiţi asupra Accesului Deschis prin 
Directorii, arhive, Repozitoriul Iinstituţional ORA USARB, Repozitorii Internaţionale - ZENODO, 
Open Knowledge Repository a Băncii Mondiale. De asemenea, studenţii au aflat despre In-
dicele h (Hirsch) conform Google Scholar, informaţii noi despre cercetare şi dezvoltare în ONU 
şi Uniunea Europeană (Eubookshop), oportunităţile Instrumentulului Bibliometric Naţional, vi- 
deotutoriale în susţinerea tinerilor cercetători.

În Ziua bazelor de date științifice (24 octombrie), declarată de Consorţiul REM, bibliote-
carii au impulsionat informaţiile privind cele peste 100 baze de date, abonate de USARB, inclusv 
produsele informaționale Cambridge Journals Online; Taylor & Francis Online Journal Library; 
Web of Science, accesul la aceste resurse fiind finanțat în cadrul Proiectului „Modernizarea 
serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare 



cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, dezvoltat de Academia de Studii Economice din 
Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 
18 biblioteci universitare din Republica Moldova.

În aceeaşi zi utilizatori au fost atenţionaţi asupra altei săptămâni internaţionale care a în-
ceput în 24 octombrie - Global Media and Information Literacy Week 2018.

Bibliotecarii - asistenţi universitari la cursul Bazele Culturii informaţiei, au promovat ba-
zele de date cu acoperire multidisciplinară și servicii specifice marilor distribuitori la care este 
abonată Universitatea: EBSCO, SpringerLink, iar asimilarea cunoştinţelor de către studenţi a 
fost evaluată cu ajutorul aplicaţiei Kahoot, câştigătorul fiind premiat cu un calendar şi stilou cu 
însemnele USARB.

La 25 octombrie utilizatorii s-au bucurat de incluziunea în alte activități:
• Seminarul informativ susţinut de specialiştii Andrei Moisei şi Eugeniu Russu de la 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a Republicii Moldova. Pre- 

zentările consistente Proprietatea intelectuală şi fenomenul plagiatului şi Legea privind 
dreptul de autor şi drepturi conexe (proiect de modificare şi completare) au suscitat un 
mare interes din partea cadrelor didactice, studenţilor şi bibliotecarilor USARB. Fiecare 
cetăţean trebuie să posede o anumită cultură în domeniul PI şi a dreptului de autor, 
întâlnirea de astăzi a facilitat fundamentarea şi dezvoltarea acestei culturi la repre-        
zentanţii comunităţii academice USARB. Participanții au intrat în posesia unei mape de 
materiale didactice în domeniul proprietăţii intelectuale şi a dreptului de autor.

• În Clubul ONU NORD al BŞ USARB a fost marcată Ziua Naţiunilor Unite. Sărbătorită din 
1948, Adunarea Generală a ONU a recomandat ca statele membre să facă din această 
zi o sărbătoare publică, dedicată informării ţărilor din întreaga lume cu privire la obiec-

tivele şi realizările Organizaţiei Naţiunilor Unite. Astfel, grupul de studenţi de la secţia cu 
frecvenţă redusă de la diverse facultăţi au fost informaţi de către Coordonatoarea CD 
a ONU Valentina Topalo, despre programul Open Access Week 2018, încurajând stu-
denţii să acceseze bazele de date ale Organzaţiei Naţiunilor Unite privind Obiectivele 
de Dezvoltare Durabilă, cât şi bazele de date la care Biblioteca Ştiinţifică este abonată. 
Pentru studenţi, cadre didactice, bibliotecari, în Centrul de Documentare a ONU a fost 
organizată expoziţia „Pace, Progres Social şi Economic” dedicată Zilei ONU. 

Ca în fiecare an, în luna octombrie bibliotecarii – asistenţi universitari au promovat cursul 
Bazele Culturii informaţiei, studenții fiind instruiţi cu privire la Open Access Week şi Global Me-
dia and Information Literacy Week 2018. Asistenţii universitari: Mihaela Staver, Olga Dascal,          



Snejana Zadainova, Angela Hăbăşescu, Elena Ţurcan, Ana Nagherneac şi Ala Lîsîi, au pre- 
zentat informaţii privind priorităţile Accesului deschis şi Ştiinţa Deschisă în Europa (OpenAIRE), 
partajarea deschisă a datelor de cercetare, crearea și adoptarea resurselor educaționale de-
schise în comunități academice, au accesat produsele informaționale internaţionale: bazele 
de date EBSCO, Cambridge Journals Online, Taylor & Francis, Online Journal Library, Web of 
Science, au aflat despre indicele h (Hirsch) conform Google Academic (Google Scholar), opor-
tunităţile IBN (IDSI), au vizualizat Videotutoriale în susţinerea cercetărilor.

În 26 octombrie masteranzii de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale au audiat două ore 
academice despre Accesul Deschis la Informaţie. Bibliotecarii au prezentat: OpenDoar (Direc-
tory of Repositories), Repozitoriul ORA USARB, ZENODO, platforma de instruire electronică 
FOSTER, platformă de instruire Open Science in HORIZONT 2020; eIFL - informaţii electronice 
pentru biblioteci, baza de date internaţională (CEEOL), care oferă acces la publicaţii academice 
din domeniul socio-umanist din ţările Europei Centrale şi de Est, precum şi facilităţile Catalogu-
lui Electronic partajat a 7 biblioteci universitare din RM – PRIMO ExLibris: crearea contului per-
sonal – identificarea, salvarea surselor în E-raft, rafinarea informației dupa multiple criterii, par-
tajarea informației, atribuirea etichetelor, citarea referinţelor bibliografice, evitarea plagiatului. 

Website-ul Bibliotecii Ştiinţifice, reţelele sociale, mesajele prin e-mail ale utilizatorilor           
USARB au conținut informații despre Programul Săptamâna Open Access ,,Proiectarea funda-
mentelor echitabile pentru cunoștințe dechise ", ediţia a XI-a, promovat în Biblioteca Științifică în 
perioada 22-28 octombrie; videospoturile realizate de bibliotecari. Utilizatorii au primit informații, 
linkuri, despre platforma FOSTER, OPENAIRE, OPENDOAR; CEEOL, eLibrary.ru, bazele de 
date Cambridge Journals Online; Taylor & Francis Online Journal Library; Web of Science, 
Thomson Reuters Web of Science . 

Pe parcursul Săptămânii Accesului Deschis 2018 a fost difuzat programul, materiale pro-
moţionale cu acest subiect, 2 banere (Cultura Informației și Global Media and Information Lite- 
racy Week 2018).

La televizorul din hol au fost derulate videospoturile privind Saptamâna Internaţională a 
Accesului deschis la informaţie, în subdiviziunile USARB au fost afişate Programul şi materiale 
promoţionale cu conţinuturi respective.
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