
 

 

 

STIMAŢI BENEFICIARI USM 

va invităm sa participaţi la 

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 

 
 

Data evenimentului: 24 – 30 octombrie 2016 

http://www.eifl.net/events/open-access-week-2016 

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week) – un eveniment global, 

a ajuns la a noua ediţie, anunţând noua temă din acest an – „Open in Action”. 

„Deschiși pentru acțiune” – tema din acest an îndeamnă toate părțile interesate să ia măsuri 

concrete pentru a face propria lor muncă mult mai disponibilă și deschisă și de a încuraja pe alții 
să facă același lucru. De la postarea publicaților într-un repozitoriu instituțional, vom trece la 

sprijinirea colegilor pentru, a le face activitatea lor mai accesibilă și mai vizibilă. Săptămâna 

Internaţională a Accesului Deschis din acest an se va concentra pe trecerea de la discuție la 

acțiune viabilă pentru deschiderea sistemului de comunicare științifică. 

Tema „Deschiși pentru acțiune”, va identifica, de asemenea, cercetători, bibliotecari, studenți și 
alte persoane care, au luat angajamentul de a susține Accesul Deschis și vom afla care sunt 

beneficiile Accesului Deschis pentru cariera lor profesională. 

EIFL-OA Moldova  

Programul EIFL-OA Moldova asigură dezvoltarea Accesului Deschis în baza Iniţiativei 

Accesului Deschis de la Budapesta (februarie 2002); Declaraţia de la Bethesda privind politica 

editorială (iunie 2003); Declaraţia de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoştinţe în 

domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare (octombrie 2003) 

„Deoarece Accesul Deschis devine un concept mult mai familiar, trebuie să ne concentrăm 

asupra pașilor mici și oricine poate întreprinde ceva pentru ca cercetarea deschisă să devină 

realitate”, a declarat Heather Joseph, director executiv al SPARC. Plecând de la tema acestui an 

http://www.eifl.net/events/open-access-week-2016
https://eifloamoldova.wordpress.com/


vom încerca să promovăm acțiunile persoanelor care, au creat povești de succes în 

implementarea Accesului Deschis. 

Săptămâna Accesului Deschis ne va conecta la impulsul global al împărtăşirii deschise a ideilor 

şi la acțiuni concrete de promovare la nivel local a unor schimbări de politici privind accesul la 

informație. Universităţile, colegiile, institutele de cercetare, bibliotecile vor acționa împreună 

pentru a obține impactul economic și social al Accesului Deschis. 
http://www.openaccessweek.org. 

Programul EIFL-OA Moldova 

https://eifloamoldova.wordpress.com/2016/09/17/saptamana-internationala-a-accesului-deschis-

2016/ 

Despre aceste anunțuri publicitare  

Partenerii Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor 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 au planificat pentru Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (24-30 

octombrie) Maratonul arhivării publicaţiilor în repozitoriile instituţionale, care va avea loc 

la 26 octombrie, între orele 9.00-16.00. Scopul Maratonului este de a arhiva în această zi în 

repozitoriile instituţiilor din cadrul Proiectului cât mai multe publicaţii. Înainte de ora 9.00 va fi 

monitorizat nr. de publicaţii existente în RI din fiecare instituţie, iar după ora 16.00 vor fi 

totalizate rezultatele şi anunţaţi învingătorii. 

Încurajăm autorii, cercetătorii, cadrele didactice 

Să promovaţi lucrările ştiinţifice şi didactice arhivîndu-le în Repozitoriul 

Instituţional USM     http://dspace.usm.md:8080/xmlui 

 
 
 
 

: Ala Corovai, bibliograf pricipal, RIB, Biblioteca Centrală USM Responsabil : Repozitoriu Instituţional Contacte

USM, (bl.4, et.2, bir.226-b)  

Victoria Musteaţă, Coordonator: eIFL Direct Project, REM.USM.    Şef serviciu RIB Tel.:022577515 
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