
PROMOVAREA ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAŢIA 
ŞTIINŢIFICĂ UNIVERSITARĂ :Ş Ţ

redefinirea impactului
21 – 27 octombrie 2013

Departamentul Informațional Biblioteconomic
Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Axenia Vaşciucş



Accesul Deschis



Mediu benefic la ULIM pentru dezvoltarea 
l hAccesului Deschis

• politica/atitudinea Fondatorului (specificație importantă dat fiind statutul
ULIM)

• acceptarea fenomenului de către persoane “vizibile, cu reputație” în
comunitatecomunitate

• sprijin în explorarea cadrului legal (drept de autor, prevederi în contractul
de muncă etc.)

• crearea/existența infrastructurii tehnice, metodologice, logistice







25 octombrie 2013
"Vizualizarea impactului cercetărilor ştiinţifice individuale"
Workshop cu participarea profesorilor şi studenţilor de la Workshop cu participarea profesorilor şi studenţilor de la 

Facultatea Biomedicină şi Ecologie, Facultatea Istorie şi Relaţii 
Internaţionale, Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială.



PUBLISH OR PERISH
http://publish-or-perish.en.softonic.com/ 

• Softul „Publish or Perish” calculează impactul cercetărilor şi vizibilitatea înSoftul „Publish or Perish calculează impactul cercetărilor şi vizibilitatea în 
Internet prin Google Scholar

• Softul „Publish or Perish” calculează indicatorii cantitativi bibliometrici: numărul
total de lucrări; numărul total de citări; numărul mediu de citări pe articol; numărultotal de lucrări; numărul total de citări; numărul mediu de citări pe articol; numărul
mediu de citări pe autor; numărul total de lucrări al autorului; numărul mediu de 
citări pe an; importanţa vârstei în rata de citare; o analiză a numărului de autori pe 
lucrare etc.



Cultura informaţiei –
fundament al implementării Politicilor Accesului Deschisfundament al implementării Politicilor Accesului Deschis

Prezentarea Bibliotecii Digitale ULIM în cadrul mesei rotunde cu 
genericul “Descoperirile HiTech care au schimbat întreaga lume”



Cultura informaţiei –
fundament al implementării Politicilor Accesului Deschisfundament al implementării Politicilor Accesului Deschis

Briefing privind impactul implementării fenomenului Accesul 
Deschis la Informaţie la ULIM



Impactul activităților

ti i di l t ii d tili t i 21 bibli t i 9 f i 304•participarea diverselor categorii de utilizatori: 21 bibliotecari, 9 profesori, 304 
studenți de la ciclul Licență şi Masterat
•varietatea tipurilor de activități: 7 activități: expoziții de carte, masă rotundă, 
briefing şedință informație sintezăbriefing, şedință, informație‐sinteză
•resursele implicate: documente, echipament tehnic, materiale promoționale
activități în parteneriat cu: Senatul studențesc, Facultatea Drept, Facultatea Ştiinte
Economice Facultatea Biomedicina şi Ecologie Facultatea de Litere FacultateaEconomice, Facultatea Biomedicina şi Ecologie, Facultatea de Litere, Facultatea
Informatică şi Inginerie, Facultatea Istorie şi Relații Internaționale, Facultatea
Psihologie şi Asistență Socială
•spații de desfășurare a activităților: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2, Sala despații de desfășurare a activităților: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2, Sala de 
Lectură Nr. 3 Filologie romano‐germanică, Mediateca, Holul Central ULIM 



Necesităţi,  probleme, orientări 
şi ce avem de făcut

Nivel instituțional:Nivel instituțional: 
• aprobarea Politicii Accesului Deschis la ULIM
• elaborarea unui ghid instituţional privind infrastructurag ţ p

informațională a ULIM: responsabilități, cerințe, mostre, cultură
editorială etc. 

• încurajarea deschiderii cadrelor didactico‐ştiințifice ULIM pentru• încurajarea deschiderii cadrelor didactico‐ştiințifice ULIM pentru
amplasarea lucrărilor în acces deschis (prevederi speciale în  
contractul individual de muncă)

• asigurare cu personal de specialitate
• asigurare cu echipament tehnic performant



Necesităţi,  probleme, orientări 
şi ce avem de făcut

Nivel național
• augmentarea comunicării profesionale şi încurajarea promovării
experiențelor instituționaleexperiențelor instituționale
• abordarea oamenilor de ştiință şi a structurilor cu responsabilități de 
evaluare/dezvoltare strategică a ştiinței (CNAA)
• “recunoaşterea” ştiințifică a publicațiilor universitarilor integrate în• recunoaşterea ştiințifică a publicațiilor universitarilor, integrate în 
depozite şi repozitorii cu OA
• reflectarea implicațiilor gen OA (funcționarea repozitoriilor, BDG etc.) în 

l d di ii ifi ă i did i ă i i ă il f lprocesul de acreditare ştiințifică şi didactică a universităților – astfel, 
augmentând imaginea şi contribuția instituției info‐bibliotecare



ă lVă mulțumim pentru atenție!
bascacov.xenia@gmail.com
www.http://library.ulim.md/


