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Abstract: In Open Access Week (22-28 October 2012) at Scientific Medical Library of 
SUMF  „Nicolae Testemitanu” took place the conference  „The impact of open access 
to information on the quality of the results of scientific research”, which was attended 
by about 50 representatives of the university libraries in R. Moldova (Chisinau, Balti, 
Lithuania, Kyrgyzstan). In the programme were presented 11 papers that focused on 
the topic of Open Access, policy, gold road, green road, creating institutional repository 
etc.

La 23 octombrie, în Săptămîna Accesului Deschis (22-28 octombrie 2012) şI 
10 ani ai Iniţiativei de la Budapesta despre Open Access, Biblioteca Ştiinţifică Me-
dicală a USMF „Nicolae Testemiţanu" a organizat Conferinţa „Impactul accesului 
deschis la informaţie asupra calităţii rezultatelor cercetării ştiinţifice", la care au fost 
invitați colegi din bibliotecile științifice  universitare din țară și de peste hotare. 

Lucrările conferinţei, desfăşurate în spaţioasa Sală INFOMEDICA, au fost mo-
derate de Liubovi KARNAEVA, director BŞM a USMF „Nicolae Testemiţanu". Cuvîn-
tul de salut a fost adresat de dr. habilitat, profesor universitar Viorel PRISĂCARI, 
prorector pentru activitatea ştiinţifică USMF „Nicolae Testemiţanu". 

Structura conferinţei a cuprins o temă de actualitate majoră, dezbătută 
dintr-o perspectivă internaţională, ilustrată de experienţele bibliotecarilor şi 
prac-ticienilor, definindu-se astfel un forum de discuţie profesională. Importanţa 
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şi interesul extrem de ridicat al 
tematicii au fost demonstrate şi de 
numărul mare de participanţi - 50 
de reprezentanţi ai bibliotecilor 
universitare din R. Moldova 
(Chişinău, Bălţi), Lituania, Kir-
ghizstan.

În cadrul Programului au 
fost prezentate 11comunicări ce 
au vizat cu predilecţie subiectul 
Accesului Deschis, „ca o nouă 
normă în instruire şi cercetare” cu 
semnificativul generic Setaţi implicit Accesul Deschis: Respon-sabilitatea managerială 
şi noile provocări ale accesului deschis (HARCONIŢA Elena, director); Accesul deschis 
la informație: politici, calea de aur, calea verde (KRETAVICIENE Meile, director, Bib-
lioteca și Centrul de Informare a Universității de Medicină din Kaunas, Lituania); 
Programele Research4Life: suport în procesul de cercetare științifică (CIUBREI Silvia, 
director adjunct); Crearea repozitoriului instituţional USMF „Nicolae Testemiţanu” – 
soluţie în diseminarea rezultatelor ştiinţifice medicale (VEDEAN Elizaveta, director 
adjunct); Формирование открытой электронной образовательной среды 
в Американском университете в Центральной Азии (РАФИКОВА Сафия Ка-
шафовна, директор Научной Библиотеки, Американский университет Цен-
тральной Азии, Кыргызстан); Научная информация в открытом доступе – 
роль библиотек в продвижении открытых научных информационных ресур-
сов (БАТТАЛОВА Сания Салихзяновна, ассоциированный вице-президент по 
оценке и планированию, Американский университет в Центральной Азии, 
вице-президент Ассоциации „Библиотечно-информационный консорциум”, 
Кыргызстан); Lărgirea accesului deschis la informaţia de profil medical – obiectiv 
strategic al Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF „Nicolae Testemiţanu” (GANGAN 
Irina, bibliotecar principal, Secția Prelucrare Analitico-Sintetică a Documentelor); 
Accesul deschis la informaţie – alternativă pentru informarea medicilor practicieni 
(ZAVTUR Galina, sef secție Asistență Metodologică de Specialitate; RACU Mariana, 
bibliotecar, Secția Dezvoltare Colecții); Formarea culturii informaţiei – facilitate 
în utilizarea informaţiei cu acces deschis (NIŢĂ Svetlana, șef secție INFOMEDICA; 
VETRILĂ Mariana, șef oficiu; LEVINŢA Veronica, șef oficiu, Secția INFOMEDICA); 
Proiectul anului: prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizatori (MIHĂLUȚĂ Lina, 
director adjunct; STRATAN Elena, șef serviciu); Технология виртуальных машин 
для aвтоматизации (МАЛАХОВА Людмила, inginer coordonator; КОЛЕСНИКОВ 
Александр, inginer coordonator, Secția Automatizare Tehnologii de Bibliotecă).

Prezentările au generat discuţii incitante, iar participanţii au intervenit cu 
exemplificări concrete. În cadrul dezbaterilor au fost abordate subiecte stringente 
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versus impedimente și soluţii în crearea repozitoriilor instituţionale în Republica 
Moldova,  măsurile de convertire a cercetătorilor în necesitatea publicării în arhive-
le cu acces deschis DOAJ, DOAR etc. Astfel în DOAJ – Directory of Open Access 
Journals  (8 233 reviste academice din 121 de ţări, în 50 de limbi) R. Moldova are 
înregistrate trei reviste:  Computer Science Journal of Moldova; Matematica. 
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei;  Limbaj şi Context - revistă editată 
la Universitatea din Bălţi și  doar o singură resursă înregistrată în DOAR – Tezele 
depuse la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA).

Dna Liubovi Karnaeva, directoarea BŞM a vorbit despre o colaborare mai 
eficientă dintre bibliotecile universitare în vederea augmentării asigurăţrii infor-
maţionale a învăţămîntului şi cercetării, cooperării între biblioteci și comunitatea 
științifică pentru sporirea vizibilităţii şi promovarea rezultatelor ştiinţifice la nivel 
internaţional etc. Bibliotecile ştiinţifice universitare sînt disponibile şi îndeamnă 
comunităţile academice să profite de oportunităţile OA, oferă suportul informaţional 
necesar pentru cercetători privind integrarea în lumea infinită a Accesului Deschis 
prin diseminarea şi pla-sarea publicaţiilor ştiinţifice în Acces Deschis. Dar iniţiativa 
/promovarea Accesului Deschis şi 
după 10 ani de la lansare întîmpină 
greutăţi legate de probleme 
organizatorice, tehnologice şi 
metodologice care ar putea fi re-
zolvate mai uşor la nivel de Con-
sorţiu.

Au fost deosebit de relevan-
te discuţiile, inclusiv prin skype 
cu partenerii BŞM din Lituania, 
Kirghizstan, care au prezentat ex-
perienţe utile ce au impresionat 
prin consistenţă lor, precum Proiectul de integrare a serviciilor de bibliotecă 
într-un spaţiu informaţional unic – eLABa www.elaba.lt, www.lvb.lt, crearea în 
cadrul Consorţiului bibliotecilor a primului repozitoriu în care au fost implicaţe 
14 biblioteci www.krad.bik.org.kg, experienţa Bibliotecii Electronice AUCA pe 
platforma DSpase http://elibrary.auca.kg:8080/dspace/, activităţile desfășurate 
cu cercetătorii, aspiranţii din universităţi în vederea răspîndirii cunoștinţelor, 
extinderea ariei de utilizatori.

Pe marginea subiectului discutat a intervenit Natalia Cheradi, coordonator 
OA în R. M., care a informat despre campania Săptămâna Internațională a Accesului 
Deschis (AD)   eveniment care se desfășoară anual la nivel global, pe blogul OA, 
fiind plasate / monitorizate  programele instituțiilor bibliotecare din R. M. în vede-
rea promovării AD. D-ei a mai relatat despre Repozitoriul ASEM care urmează a 
fi înregistrat în decembrie 2012, acum elaborîndu-se pachetul de politici necesar 
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pentru înregistrarea în Directoriul de arhive-repozitorii - DOAR OPEN care deţine 
deja 2 000 de arhive digitale. De asemenea d-ei a oferit Directorului Bibliotecii și 
celor 2 directori adjuncţi un set original de birotică cu insemnul Open Acces pentru 
iniţiativa  promovării unei conferinţe de anvergură dedicate Accesului Deschis. 

În mapele participanţilor au fost inserate: Materiale informative și promo-
ţionale privind Accesul Deschis (pliante, flyere, postere, calendare, fluturașe), 
elaborate de Biblioteca Ştiinţifică Medicală (Săptămîna Accesului Deschis, 22-28 
octombrie, IMPLICĂ-TE AZI PENTRU REZULTATELE DE MÂINE!, Resurse informaţionale 
în Acces Deschis, Întreabă-mă despre Accesul Deschis); material despre BŞM Ghidul 
Biblioteca Ştiinţifică Medicală: informaţii generale, Biblioteca Electronică Didactică 
– e-Library, Baze de date de profil medical și farmaceutic - Medical Database, Ghi-
dul INFOMEDICA, Catalogul Electronic Online – WebOPAC, Centrul de Informare și 
Documentare al Organizaţiei Mondiale a Tineretului (CID OMS); Ghidul Muzeului 
Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”: 65 de ani de la 
înfiinţarea USMF: 35 de ani de la întemeierea Muzeului USMF, Chișinău, 2011. 

În sala de lectură a fost vernisată expoziţia Subiectul Accesului Deschis în 
publicaţiile de specialitate.

În încheierea conferinţei 
participanţilor cu comunicări li 
s-au înmînat Certificate. 

Menţionăm organizarea 
excelentă a conferinţei  asigurată 
de echipa BŞM care a reuşit  per-
formanţa  de a crea  o ambianţă 
adecvată subiectului propus şi 
care a reprezentat o deosebită 
oportunitate pentru cei prezenţi 
de a împărtăşi colegilor eforturile 
pe care comunitatea bibliotecară medicală  le depune în crearea unui spaţiu unic 
informaţional.

Apreciem efortul colegilor universitari care se constituie cu certitudine în 
modele de bune practici ce pot fi diseminate cu succes. Credem în utilitatea şi 
eficacitatea acestui tip de eveniment care se înscrie plenar în obiectivul principal 
al celei mai progresiste mişcării a cercetătorilor Open Access, promovarea ideii 
accesului deschis la informaţia ştiinţifică şi care oferă astăzi o singură şi unică 
soluţie: ALĂTURĂ-TE INIŢIATIVEI, CONSULTĂ, SCRIE, PUBLICĂ ÎN ACCES DESCHIS. 


