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Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 

 

Data evenimentului: 22 – 28 octombrie 2018. 

 

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 (Open Access Week) este un eveniment 

global, a ajuns în acest an la a unsprezecea ediţie. Tema declarată pentru anul 2018 –„Designing 

Equitable Foundations for Open Knowledge”. 

 

EIFL și partenerii din proiectele OpenAIRE și FOSTER (Facilitating Open Science Training for 

European Research) sărbătoresc Săptămâna Accesului Deschis 2018 (22-28 octombrie) cu o 

serie de webinare și tutoriale privind știința deschisă, accesul deschis și datele deschise. 

 

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis este un eveniment anual, stabilit de SPARC în 

2008 pentru a crește gradul de conștientizare privind Accesul Deschis (OA) și pentru a solicita 

ca OA să fie o noua normă în studii și cercetare. 

 

Tema OA Week 2018 este „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”. 

Sistemele științifice sunt în tranziție. Deoarece fenomenul „Open” devine implicit, OA Week 

2018 se concentrează asupra necesității ca toate părțile interesate (guverne, finanțatori, 

universități, editori și cercetători) să elaboreze noi sisteme deschise care să fie integrate, 

echitabile și să servească cu adevărat nevoilor comunități globale diverse. 

 

Instituțiile, care celebrează Săptămâna Accesului Deschis, sunt încurajate să organizeze 

evenimente locale și să abordeze cele mai actuale teme. 

 

Tema din acest an reflectă starea de tranziție în sistemul științific. În timp ce guvernele, 

finanțatorii, universitățile, editorii și cercetătorii adoptă din ce în ce mai mult politici și practici 

deschise, modul în care acestea sunt efectiv implementate este încă în proces de realizare. Pe 

măsură ce platformele devin deschise, toate părțile interesate trebuie să aibă intenția de a 

proiecta aceste noi sisteme ca acestea să devină incluzive, echitabile și să servească într-adevăr 

nevoile comunității globale.  

 

Setarea implicită a deschiderii este un pas esențial spre transformarea sistemului nostru de 

producere și distribuire a cunoștințelor într-un mod mai incluziv, dar vine și cu noi provocări 

care trebuie abordate. Cum asigurăm ca modelele de durabilitate utilizate pentru Accesul Deschis 

nu sunt exclusive? Care sunt inechitățile pe care sistemele deschise le pot recrea sau întări? Cui i 

http://eifl.org/
https://www.openaire.eu/
https://www.fosteropenscience.eu/
https://sparc.org/
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se acordă prioritate? Cine este exclus? Care sunt domeniile în care deschiderea ar putea să nu fie 

potrivită? Acestea nu sunt întrebări cu răspunsuri ușoare. Mai degrabă, acestea sunt subiecte 

pentru dezbateri permanente care pot contribui la crearea unui sistem de cercetare și instruire 

deschis și echitabil.  

 

Tema din acest ne îndeamnă să punem întrebări dificile, să ne implicăm activ și critic într-un 

dialog permanent, pentru a învăța din diverse perspective cum să facem instruirea și cercetarea 

mai echitabilă și mai incluzivă pe măsură ce acestea devin mai deschise. Caracterul global și 
distribuit al Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis va fi mai pronunțat în tema din acest 

an. Strategiile și structurile pentru deschiderea cunoștințelor ar trebui dezvoltate în comun și 
împreună cu comunitățile pe care le deservesc, în special cele care sunt marginalizate sau 

excluse în totalitate din aceste discuții. 
 

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 este o oportunitate importantă de a cataliza 

noi discuții, de a crea conexiuni între comunități. Această comunicare va contribui la avansarea 

procesului de creare a unei baze mai echitabile. Se pledează pentru o discuție deschisă despre 

cunoștințele și acțiunile care ar trebui să fie continuate pe tot parcursul anului și din an în an. 

Diversitatea, echitatea și incluziunea trebuie să fie prioritizate pe tot parcursul anului și integrate 

în structura comunității deschise, de la modul în care infrastructura noastră este construită la 

modul în care organizăm evenimentele comunității. 
 

Pentru mai multe informații despre Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2018, vizitați 
www.openaccessweek.org. Puteți urmări conversația pe Twitter la #OAWeek. 

Grafica vizuală pentru Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2018 este disponibilă la 

http://www.openaccessweek.org/page/graphics.  

 

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 este o săptămână de acțiune globală, bazată 

pe comunitate, pentru a deschide accesul la cercetare. Evenimentul este sărbătorit de persoane 

particulare, instituții și organizații din întreaga lume. Hashtag-ul oficial al Săptămânii 

Internaţionale a Accesului Deschis este#OAweek. Invităm comunitatea să utilizeze hashtag-ul 

pentru a începe o conversație online despre beneficiile unui sistem deschis de comunicare. 

 

Această campanie este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova al 

Consorțiului REM şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Programul 

comun al activităţilor va fi transmis Managerului Programului EIFL-OA Iryna Kucima pentru 

diseminare pe plan global şi va fi prezentat pe pagina Web oficială a Săptămânii Accesului 

Deschis: http://www.openaccessweek.org. 
 

Consorțiul REM 

Programul EIFL-OA Moldova 

 

 

 

http://www.openaccessweek.org/
http://www.openaccessweek.org/page/graphics
https://eifloamoldova.wordpress.com/
http://lib.ase.md/eifl/
http://abrm.md/
http://www.eifl.net/programmes/open-access-programme
http://www.openaccessweek.org/
https://eifloamoldova.wordpress.com/
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Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis (2018):  

evenimente şi resurse informaţionale 

 Foster Open Science 

https://www.openaire.eu/open-access-week-2018  

În cadrul Săptămânii Internaţionale a AccesuluiDeschis 2018 (22-26 octombrie), OpenAIRE și 
FOSTER prezintă o nouă serie de webinare şi tutoriale.  

 FAIR Data in Trustworthy repositories: the basics 

https://www.youtube.com/watch?v=DutWdCYZ45I 

Acest videoclip ilustrează modul în care repozitoriul digital certificat, contribuie la realizarea şi 

păstrarea datelor de cercetare, care pot fi disponibile, accesibile, interoperabile și reutilizabile 

(FAIR). Stocurile arhivelor susțin accesul liber la date precum și accesul restricționat atunci 

când este necesar și oferă suport pentru metadate. 

 Partenerii Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din 

Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul 

învăţământului superior, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din 

Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România 

şi 18 biblioteci universitare din Republica Moldova planifică pentru Săptămâna Internaţională a 

Accesului Deschis 2018 să realizeze la 24 octombrie „Ziua bazelor de date științifice” și să 

promoveze produsele informaționale Cambridge Journals Online; Taylor & Francis Online 

Journal Library; Web of Science. Accesul la aceste resurse informaționale este finanțat în 

cadrul proiectului. 

 

Web of Science 

WoS este o bază de date bibliografică și bibliometrică, format online, cuprinzând reviste 

științifice. Oferă acces la rezumatele articolelor din peste 12000 reviste științifice și 148000 de 

conferințe științifice din 256 de discipline. Conținutul disponibil în WEB OF SCIENCE este 

supus unui proces de evaluare şi selecție bazat pe următoarele criterii: impact, influență, 

oportunitate, evaluare, peer review şi reprezentare geografică. 

Acces de la 1noiembrie 2018 

https://www.openaire.eu/open-access-week-2018
https://www.youtube.com/watch?v=DutWdCYZ45I
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  http://www.tandfonline.com/ 

Taylor & Francis Online Journal Library reuneşte publicaţiile de la trei editori importanţi din 

lume: Taylor & Francis, Routledge şi Psychology Press şi oferă acces la peste 1700 de reviste din 

diverse domenii. 

  https://www.cambridge.org/core  

Cambridge Journals Online oferăacces la o colecţie multidisciplinară de390 de reviste 

ştiinţifice şi acoperă o gamă largă de discipline din domeniul ştiinţelor exacte, umanistice şi 

sociale. 

 DOAJ (Directory of Open Access Journals)  https://doaj.org/ 

   SpringerOpen https://www.springeropen.com/ 

https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open 

 

Compania Springer «BertelsmannSpringer», oferăacces la articole, din 160 denumiri de 

revistă SpringerOpen şi cărţi publicate cu SpringerOpen ele sunt în "acces liber", ceea ce 

înseamnă că: Springer Open se angajează permanent să mențină această politică de publicare cu 

acces deschis, retrospective și prospectiv, în toate situațiile, inclusive orice schimbări viitoare în 

proprietate.  

Publicațiile cu acces liber sunt disponibile gratuit și permanent pentru toți cei care au o 

conexiune la internet. Utilizarea, distribuirea și reproducerea nerestricționată în orice mediu este 

permisă, cu condiția că autorul / editorul să fie atribuit în mod corespunzător.  

 

 arXIvCornell University               http://arxiv.org 

Oferă Acces deschis la 1.452.475 de e-print-uri în domeniile: fizică, astrofizică, matematică, 

informatică, biologie cantitativă, finanțe cantitative, statistici, inginerie electrică, ştiințe 

sistemice şi economie 

 RePEc(Research Papers in Economics) http://www.repec.org 

 Oferă acces, la 2.000 de arhive din 99 de țări cu o contribuţie de aproximativ 2.6 milioane 

de articole de cercetare de la 3.000 de reviste și 4.600 de serii de hârtie. Peste 50.000 de autori 

sunt înregistraţi în acest proiect 

 

 http://eprints.rclis.org 

http://www.tandfonline.com/
https://www.cambridge.org/core
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://www.springeropen.com/
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open
http://arxiv.org/
http://www.repec.org/
http://eprints.rclis.org/
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https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1161&uiLanguage=en 

DOAB este o bază de date cu acces direct la cărţi, creată şi intreţinută de către edituri de cărţi 

academice (439) 

 Acces deschis la reviste full-text în domeniul chimiei 

 

 Acces la peste 90 reviste full-text in domeniile biologiei şi medicinei 

 

 Directory of Open Access Repositories http://www.opendoar.org/ 

 Registry of Open Access Repositories http://roar.eprints.org 

 scholar.google.com https://scholar.google.com/ 

Academic Google sau Google Scholar este un motor de căutare disponibil gratuit, care oferă 

căutare de tip text-integral de publicaţii ştiinţifice în toate formatele şi disciplinele. Sistemul 

funcţionează din 2004. Indexul Google Scholar include cele mai multe reviste on-line din Europa 

şi America a celor mai mari publicaţii ştiinţifice.  

 

Instrumente utile pentru cercetare 

 

Open Journal Systems Journals http://pkp.sfu.ca/?q=ojs 

PKP este o inițiativă multi-universitară care dezvoltă (gratuit) software-uri open source și 

efectuează cercetări pentru a îmbunătăți calitatea și impactul editării științifice. 

http://mendeley.com 

Mendeley este un program gratuit, pentru gestionarea informațiilor bibliografice care vă permite 

să stocați și să vizualizați lucrări de cercetare în format PDF, precum și să aveți o conexiune cu 

rețeaua socială internațională de oameni de știință. 

 

Programul EIFL-OA/USM      

http://www.doabooks.org/
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1161&uiLanguage=en
http://www.chemistrycentral.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
https://scholar.google.com/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Publica%C8%9Bie
http://pkp.sfu.ca/?q=ojs
http://mendeley.com/

