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Abstract: The authors reported about the online facilities of publishing, reading and 
sharing of University Library works (monographs, bibliographies, guides, dictionaries, 
etc..) in the Open Library, in the world's largest Repository of publications Calameo. 
com, in the Library of millions Issuu. com etc... . Starting with the first May, 2012. in 
the Open Library were recorded 30 documents, in  Calameo 23. Publication in these 
catalogs  increases visibility of scientific product of teacers and librarians.

Sloganul: O pagină de web pentru fiecare carte

Biblioteca deschisă Open Library este un 
Proiect on-line, de Internet Archive non-profit, 
iniţiat în anul 2007 de Aaron Swartz, finantat în 
parte de un grant de la Biblioteca de Stat din 
California şi Fundaţia Kahle / Austin. Proiectul 
este acum condus de George Oates. Scopul 
catalogului este să creeze „o pagina web pentru 
fiecare carte publicată vreodată“. Înregistrarea 
este gratuită. Dispune de peste 20 mln de înregistrări on-line în acces liber, oferă 
acces la 1,7 milioane de versiuni scanate ale cărţilor, şi link-ul la surse externe, cum 
ar fi WorldCat şi Amazon, peste 1 mln. de cărți electronice, publicate începînd cu 
anul 1008 şi 2020. Cataloagele de bibliotecă care au fost deja încărcate includ: 
Biblioteca Publica din San Francisco, Biblioteca Congresului, Universitatea Harvard 
a lui Hollis catalog, Bibliotecă Universității din Carolina de Nord.
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Înregistrarea lucrărilor profesorilor universitari şi ale Bibliotecii Şriin-
ţifice în Open Library

Scop:
Popularizarea/promovarea vizibilităţii produsului ştiinţific al cadrelor didac-

tice şi bibliotecare prin extinderea / explorarea şi împrumutul / consultarea la 
distanţă - nivel internaţional. Informarea comunităţii ştiinţifice şi profesionale 
asupra producției ştiințifice a universitarilor de la Bălţi.

Organizare:
- înregistrarea începînd cu 01 mai 2012 a documentelor în Biblioteca 

Open Library: toate lucrările editate de Biblioteca Ştiinţifică (monografii, 
bibliografii, ghiduri, dicţionare etc.) 

- înregistrarea selectivă a publicaţiilor ştiinţifice a cadrelor didactice. 
- înregistrarea selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice din colecţia Depozit 

Legal Universitaria editate între anii 2007 – 2012

Biblioteca Ştiinţifică este prezentă în Open Library cu 30 de documente.

Etapele de plasare a unui document în Open Library
•	 Înregistrare
•	 Accesare profil
•	 Descrierea profilului
•	 Înregistrarea unui document nou

   - descrierea bibliografică
   - adăugarea imaginii coperţii 
   - adăugarea adresei electronice a cărţii
   - adăugarea documentului în listă

•	 Vizualizarea listei documentelor înregistrate

)
CARTEA  DE  VIZITA

C
B

11



1. Înregistrarea pe pagina Biblioteca deschisă Sign Up (înregistrare)
 

2. Completarea formularului cu următoarele date: 
nume
prenume
nume de utilizator 
parola, adresa e-mail 
tastare Sign Up (înregistrare):
3. Înregistrarea unui document nou:                    
Tastare ADD A BOOCK (adaugă o carte) 
4. Expunerea în Open Library
5. Vizualizarea/descărcarea documentului 
6. Căutarea informaţiei în Biblioteca deschisă: 
subiecte, autori, bara de căutare
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Calaméo – este un serviciu/platformă privată de postare şi răspîndire vir-
tuală a publicaţiilor unei organizaţii sau persoane particulare, care oferă servicii 
atît gratis cît şi contracost (cu mai multe posibilităţi de operaţionare virtuală cum 
este PREMIUM sau PLATINUM) şi care apără şi drepturile de autor, dacă cel din 
urmă doreşte (Calaméo – o abreviere a cuvîntului francez „calame” (peniţă), cu un 
sufix adăugat „neo” (nou”)).

Calaméo oferă un confort de neegalat pentru a citi documentele. Publicaţiile 
sînt servite într-o formă optimă de graţie, vaste posibilităţi de personalizare 
(imagini de fundal, muzica de fundal, link-uri interactive, etc). Calaméo face 
posibilă în condiţii de siguranţă afişarea publicaţiilor pentru acei oameni pe care 
doriţi să le citească sau pentru tot publicul din Internet.

Dintr-un fişier PDF, se pot crea reviste, broşuri, cataloage, rapoarte, prezentări 
şi multe altele ...
Avantajele  publicării on-line:

•	 Economii de costuri şi de timp, 
•	 Mijloace inovatoare, originale şi incitante de comunicare, care provoacă 

imediat interesul cititorului.
•	 Rapoarte de cititori, statistici şi alte oportunităţi de e-marketing pentru a 

determina eficacitatea publicaţiilor.
•	 Acces uşor de stocare de fişiere disponibile pe Internet la orice moment.
•	 Abilitatea de a crea o agenţie de ştiri de pe Internet
•	 Livrarea imediată a materialelor editate.

CREAREA PUBLICAŢIEI

Ce putem posta în Calameo:
•	 Calameo permite publicarea informaţiilor în formă de: carte, 

broşură, revistă, album, prezentare... 

Se încarcă lucrări în diferite formate:   doc, docx, rtf,  pdf, txt, 

 odp, otp, sxi, sti,  ods, ots, sxc, stc,  odt, ott, sxw, stw,  ppt, 

pps, pptx,  xls, xlsx.

Introducerea datelor despre publicaţie şi a posibilităţilor  de accesare 
a  lucrării:

1. Încărcarea publicaţiei pe Calameo, titlul;
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2. Genul publicaţiei, regimul de postare(public sau particular), descrierea 
lucrării;

3. Regimul de vizualizare (carte, revistă, slyde), de citire, auditoriul, 
postarea comentariilor, posibilitatea de printare;

4. Licenţa publicaţiei, accesul la publicaţie şi posibilitatea de a folosi 
miniCalameo;

5. Personalizarea publicaţiei, alegerea fundalului, melodiei;
6. Descărcarea documentului în Calameo;
7. Convertirea documentului;
8. Interfaţa contului Bibliotecii Ştiinţifice,  publicaţiile;
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9.  Informaţii despre publicaţiile contului;
10.  Răsfoirea publicaţiei

11.  Statistica contului;

12.  Personalizarea miniCalameo; Postarea pe syte-ul Bibliotecii;
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13.  Apartenenţa de diferite grupe şi formarea noilor  în Calameo

 La moment avem postate 20 de publicaţii în 1502 vizualizări. În mediu 
fiecare lucrare a fost accesată de 71 de ori. În fiecare zi – 5-6 vizualizări. Statistica 
dovedeşte că postarea lucrărilor Bibliotecii în Calameo este de succes, mai ales că 
miniCalameo este afişată pe interfaţa paginii web a Bibliotecii noastre. Datorită 
platformei Calameo atragem noi utilizatori, promovăm colecţia Bibliotecii, sîntem 
văzuţi şi citiţi pe plan internaţional.
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