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REGLEMENTĂRI LEGALE PRIVIND APLICAREA 
EXCEPŢIILOR ŞI LIMITĂRILOR ÎN CADRUL 
BIBLIOTECILOR ÎN SCOPUL ASIGURĂRII 

ACCESULUI LA INFORMAŢIE

Olga Belei, Olesea Căinăreanu
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Elaboration of the new Law in the  eld of copyright and related 
rights is a prerogative of the development of relations of the Republic of 
Moldova with European Union and harmonization of the national le-
gislation with the Directives of the European Council on application of 
the assumed norms. Approving the present law will create an effective 
mechanism of functioning of the system of copyright and related rights 
in the Republic of Moldova, as well as an accessible legislative base provi-
ding the rights protection — both of the owners and users in the process 
of utilization of the creations. 

Elaborarea unei legi noi în domeniul dreptului de autor şi 
drepturilor conexe constituie o prerogativă a dezvoltării relaţiilor 
Republicii Moldova cu Uniunea Europeană şi a armonizării cadru-
lui norm ativ naţional în conformitate cu Directivele Consiliului. 
Adoptarea Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe la 
02.07.2010 reprezintă un moment important în sistemul naţional 
de drept, reieşind din necesitatea reglementării raporturilor ce 
apar ca urmare a apariţiei unor obiecte noi sau a schimbării moda-
lităţilor de valori care a obiectelor protejate de dreptul de autor şi 
drepturile conexe în mediul electronic.

Este de remarcat faptul că tehnologiile moderne se dezvoltă 
într-un ritm accelerat încît legiuitorul practic nu reuşeşte să adap-
teze cadrul legal la realităţile vieţii. Aceste schimbări se răsfrîng 
îndeosebi asupra sistemului de proprietate intelectuală, actele nor-
mative care reglementează acest domeniu vast făcînd cu greu faţă 
schimbărilor impuse de „era computerizată”.

DREPTUL DE AUTOR — IMPEDIMENT SAU 
PROMOTOR AL ACCESULUI LA INFORMAŢIE
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Dreptul de proprietate intelectuală se confruntă astăzi cu 
două probleme ce au consecinţe serioase pentru protecţia propri-
etăţii intelectuale, în general, şi a drepturilor de autor [1], în par-
ticular: 

1) prima problemă vizează importanţa economică în conti-
nuă creştere a creaţiilor intelectuale ca bunuri (imateriale) ce fac 
obiectul unui comerţ internaţional tot mai pro tabil;

2) a doua problemă ţine de progresul mijloacelor tehnologi-
ce ce contribuie la crearea, stocarea, reproducerea şi transmiterea 
creaţiilor intelectuale, devenite imposibil de controlat, şi care, în  -
nal, conduce la reproducerea şi utilizarea neautorizată a operelor, 
fenomen cunoscut sub numele de „piraterie”. 

Dezvoltarea tehnologică a creat mijloace e ciente de valori-
 care a operelor şi fonogramelor protejate prin dreptul de autor şi 
drepturile conexe. Diversitatea modalităţilor de distribuire a pro-
duselor intelectuale protejate este caracterizată de accesibilitate, 
e cienţă sporită, costuri reduse, posibilitate de expansiune econo-
mică etc. Mijloacele digitale, însă, au deschis şi noi căi de încălcare 
a dreptului de autor, fapt care îi pune în alertă pe legiuitorii naţi-
onali, obligaţi să creeze bariere legale pentru stoparea expansiunii 
acestora în detrimentul normelor conforme cu legea şi, totodată, 
pentru a nu limita accesul la informaţie, garantat de Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului. [2]

Accesul la informaţii este condiţionat de funcţionarea re-
ţelelor naţionale şi internaţionale de biblioteci şi a serviciilor de 
informare, care utilizează e cient tehnici informaţionale, ce per-
mite aplicarea acestora în diverse domenii ca educaţia, comerţul, 
afacerile bancare. Totodată, tehnicile digitale provoacă numeroase 
con icte ce ţin de încălcarea dreptului de autor, inclusiv în mediul 
bibliotecar. Deşi, pe de o parte bibliotecile asigură stigmatul publi-
cului, pe de altă parte, sunt obligate să respecte drepturile autori-
lor şi titularilor de drepturi. 

Desigur, această problemă nu a fost trecută cu vederea nici 
de forumurile internaţionale. Astfel, la lucrările Comitetului per-
manent pentru dreptul de autor şi drepturile conexe (SCCR) din 
cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) 
sunt puse în discuţie posibilităţile de reglementare a excepţiilor şi 
limitărilor. În scopul extinderii acestora în sistemele de drept naţi-
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onale, se preconizează elaborarea unei metodologii cu caracter de 
recomandare, evidenţiind principalele obiective:

-  identi carea normelor corespunzătoare în sistemul naţio-
nal de drept;

-  analiza excepţiilor şi limitărilor din punct de vedere al 
inovaţiilor;

- asigurarea accesului la patrimoniul naţional, inclusiv 
schimburile culturale.

Avînd în vedere nivelul diferit de dezvoltare a  ecărui stat, 
înainte de a adopta o anumită metodologie este necesar însă de 
a analiza şi de a evalua situaţia existentă. După aceasta urmează 
să  e formulat un act internaţional o cial, normele căruia vor re-
 ecta nivelul minim de protecţie, iar statele vor avea disponibili-
tatea unei tratări mai largi. În acest context, trebuie de menţionat 
că prin legile naţionale trebuie să se stabilească echilibrul între au-
tori şi utilizatori, avîndu-se în vedere necesitatea strictei respec-
tări a drepturilor omului. Astfel, problema tratării excepţiilor şi 
limitărilor a rămas deschisă pentru discuţii ulterioare, urmînd să 
 e perfecţionate şi uniformizate formatele accesibile, mai ales cele 
digitale, folosite de diferite ţări.

În cazul Republicii Moldova, Legea nr. 293-XIII din 23.11.1994 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe a fost analizată de că-
tre experţii din străinătate, care au concluzionat că legislaţia noas-
tră nu abordează drepturile utilizatorilor de informaţii. În opinia 
lor, aceste probleme trebuie reglementate pe calea excepţiilor sau 
limitărilor, prin intercalare în legislaţia naţională armonizată cu 
cea europeană şi internaţională. 

În urma discuţiilor în cadrul seminarelor, conferinţelor, me-
selor rotunde organizate în comun de către Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală cu Asociaţia Bibliotecarilor şi a Consor-
ţiului eIFL Direct Moldova cu participarea experţilor internaţio-
nali au fost evidenţiate obiectivele cooperării:

 1. Garantarea accesului tuturor utilizatorilor în cadrul bibli-
otecilor la opere protejate de dreptul de autor pentru informare, 
citire şi copiere, în scopuri personale, instructive şi didactico-şti-
inţi ce.

 2. Includerea unor norme care să permită transformarea 
operelor protejate din format tradiţional în format electronic pen-
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tru conservarea informaţiei şi păstrarea acesteia pe diferite supor-
turi materiale (CD, DVD). 

Privite ca puncte de echilibru extrem de importante, aceste 
limite sau excepţii sunt adeseori de nite drept „un privilegiu al 
altei persoane decât titularul dreptului de autor de a utiliza opera 
protejată într-un mod rezonabil fără autorizarea titularului drep-
tului de autor, în ciuda monopolului oferit titularului dreptului de 
autor”. [3] 

La nivel internaţional, s-a convenit asupra unui test în trei 
etape care trebuie satisfăcut în cazul introducerii oricărei limitări 
cu privire la dreptul de autor. Astfel, art. 9 alin. 2 al Convenţiei 
de la Berna, art. 13 al TRIPS, art. 10 al Tratatului OMPI privind 
dreptul de autor, art. 16 al Tratatului OMPI privind interpretările, 
execuţiile şi fonogramele preconizează că o limitare a dreptului de 
autor nu poate   stabilită decît în cazurile: 

-  speciale; 
-  care nu contravin exploatării normale a operei; sau
-  care nu prejudiciază nejusti cat interesele legitime ale au-

torului.
Noua Lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe a 

avut la bază trei principii esenţiale - crearea, valori carea şi prote-
jarea obiectelor dreptului de autor şi a drepturilor conexe. Astfel, 
conform prevederilor legale, reproducerea unei opere publicate 
legal poate   permisă fără consimţământul autorului sau al altui 
titular al dreptului de autor doar dacă a fost plătită o remuneraţie 
echitabilă (remuneraţie compensatorie), atunci cînd reproducerea 
este făcută exclusiv pentru uz personal şi privat de către o per-
soană  zică, ce nu urmăreşte obţinerea vreunui avantaj comercial 
direct sau indirect. Dreptul la remuneraţie compensatorie poate   
exercitat numai prin intermediul unei organizaţii de gestiune co-
lectivă a drepturilor patrimoniale.

Prevederile de mai sus nu se referă la:
a) reproducerea unei opere de arhitectură în formă de clădi-

re sau construcţie similară;
b) reproducerea unei baze de date electronice;
c) reproducerea unui program de calculator, cu excepţia de 

decompilare a programelor de calculator;
d) reproducerea integrală a unei cărţi, partituri sau a origina-

lului unei opere de artă plastică;
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e) reproducerea unei opere audiovizuale în timpul interpre-
tării ei publice;

f) reproducerea oricărei opere în baza unui exemplar sau 
dintr-o sursă de care persoana ce reproduce opera are cunoştinţă 
sau, în virtutea unor circumstanţe concrete, are motive rezonabile 
să cunoască faptul că este ilicită.

Remuneraţia compensatorie o achită persoanele  zice şi 
juridice care produc sau importă orice echipament (audio-video 
magnetofoane, drivere pentru discuri etc.) şi suporturi materiale 
(suporturi pentru imprimarea sonoră şi/sau video; casete, discuri 
laser, compact-discuri etc.) care pot   utilizate pentru efectuarea 
unor atare reproduceri.

 Nu se achită remuneraţie compensatorie pentru echipamen-
tul şi suporturile materiale destinate efectuării imprimărilor dacă 
acestea sunt obiecte de export, au menire profesională şi nu pot   
folosite în condiţii casnice sau sunt importate de o persoană  zică 
exclusiv pentru uz personal.

Bibliotecile întotdeauna au jucat un rol important în menţi-
nerea echilibrului în domeniul legislativ cu privire la dreptul de 
autor. Astfel, aceste instituţii utilizează colecţiile pe care le gestio-
nează şi le păstrează în conformitate cu Legea privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe din diferite motive:  e că şi-au pierdut 
actualitatea, înainte de expirarea termenului prevăzut de lege,  e 
că constituie patrimoniul naţional şi oferă acces la aceste documen-
te, respectând limitele şi excepţiile prevăzute de lege. 

Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile co-
nexe stipulează, de asemenea, că utilizarea operelor este permisă, 
fără consimţământul autorului şi fără plata vreunei remuneraţii, 
dar cu respectarea cerinţelor legale, sub următoarele forme:

a)  utilizarea unor citate de proporţii reduse în cadrul unei 
alte opere, în scop de cercetare sau de critică, indicîndu-se 
sursa şi numele autorului, exceptînd cazurile în care acest 
lucru este imposibil;

b)  utilizarea operelor ca material ilustrativ în publicaţii, 
emisiuni sau în imprimări audio sau video de caracter di-
dactic, cu condiţia să se indice sursa şi numele autorului, 
exceptînd cazurile în care acest lucru este imposibil, şi în 
măsura justi cată de atingerea unui scop necomercial; 
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c)  reproducerea şi distribuirea în presă, comunicarea publi-
că sau punerea la dispoziţia publicului în regim interactiv 
a articolelor publicate legal cu privire la subiectele de ac-
tualitate economică, politică ori religioasă sau a unor ope-
re radiodifuzate ori televizate în cazurile în care astfel de 
utilizări nu sînt interzise în mod expres şi dacă se indică 
sursa şi numele autorului; 

d) utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate pentru 
relatarea evenimentelor curente, în măsura justi cată de 
scopul de informare şi cu condiţia să  e indicată sursa şi 
numele autorului, exceptînd cazurile în care acest lucru 
este imposibil; 

e)  utilizarea discursurilor publice şi a extraselor din prelege-
rile publice, opere sau din alte obiecte protejate de carac-
ter similar, în măsura justi cată de scopul de informare 
şi cu condiţia să  e indicată sursa şi numele autorului, 
exceptînd cazurile în care acest lucru este imposibil; 

f)  utilizarea în scopul securităţii publice sau pentru a asigu-
ra derularea şi re ectarea adecvată a procedurilor parla-
mentare, administrative sau judiciare; 

g)  imprimarea operelor pentru utilizare temporară, realiza-
tă de organizaţiile de difuziune la propriile instalaţii şi 
pentru propriile emisiuni; 

h) utilizarea operelor în folosul persoanelor cu de cienţe 
vizuale, avînd legătură directă cu de cienţa respectivă şi 
 ind de natură necomercială, în măsura justi cată de o 
astfel de utilizare; 

i)  imprimarea emisiunilor organizaţiilor de difuziune de că-
tre instituţiile sociale nonpro t, precum sînt spitalele, cu 
condiţia ca titularii de drepturi să primească o remunera-
ţie echitabilă; 

j)  utilizarea operelor în timpul ceremoniilor religioase sau 
al ceremoniilor o ciale organizate de autorităţi publice; 

k) utilizarea operelor, precum ar   cele de arhitectură sau 
sculptură amplasate permanent în locuri publice; 

l)  utilizarea operelor în scop de reclamă a expoziţiilor pu-
blice sau a vînzărilor de opere de artă, în măsura necesară 
pentru promovarea evenimentului, excluzînd orice alte 
scopuri comerciale; 
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m) utilizarea operelor cu scopul de a caricaturiza sau a pa-
rodia; 

n)  utilizarea operelor în legătură cu demonstrarea sau repa-
raţia unui echipament; 

o)  utilizarea unei opere artistice sub forma unei machete sau 
a unui desen ori plan al unui imobil în scop de reconstruc-
ţie a imobilului respectiv; 

p)  utilizarea, prin comunicare sau prin punerea la dispozi-
ţia publicului în regim interactiv, în scop privat de studiu 
sau de cercetare de către persoanele  zice, prin interme-
diul unor echipamente speciale a operelor şi a altor obiec-
te protejate a ate în colecţiile lor şi care nu fac obiectul 
achiziţionării sau al licenţierii; 

q)   xarea în formă electronică a operelor intrate în dome-
niul public în scopuri de arhivare de către biblioteci, fără 
obţinerea unui avantaj economic sau comercial, direct ori 
indirect. 

Prevederea art. 28, lit. q) a survenut ca urmare a necesităţii 
de revizuire a excepţiilor şi limitărilor prevăzute de Convenţia de 
la Berna în sensul unui tratament egal al informaţiei electronice 
cu informaţia tipărită. Astfel, bene ciarii ar trebui să poată folosi 
în aceeaşi măsură documentele în format digital,  ind înlăturate 
impedimentele legate de distanţă şi achitarea unor taxe. În acest 
scop, la propunerea comunităţii bibliotecarilor, noua Lege privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe a inclus o asemenea prevede-
re, înlăturînd decalajul de tratament legal faţă de operele în format 
digital din colecţiile lor.

Astfel, în condiţiile expuse de lege, nu constituie o încălcare 
a dreptului de autor, reproducerea unei opere, fără consimţămân-
tul autorului, pentru uz personal sau în cercul normal al familiei, 
cu condiţia ca opera să   fost adusă anterior la cunoştinţă publică, 
iar reproducerea să nu contravină utilizării normale a operei şi să 
nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare. 
[4]

De remarcat faptul că, din momentul aducerii operei la cu-
noştinţa publică, este practic imposibil de controlat în ce scop sunt 
realizate reproducerile: personal sau public. Uzul personal de -
neşte doar folosirea în cercul normal al familiei şi exclude ideea de 



11

uz public. Pentru a determina însă „cercul normal al familiei” este 
necesar de a admite una dintre interpretările expuse de doctrină şi 
jurisprudenţă:  e în mod restrictiv,  e în mod extensiv.

În ceea ce priveşte interpretarea excesiv de restrictivă a sfe-
rei de aplicare a limitărilor, acestea sunt prevăzute de lege pentru 
apărarea unor interese diverse, dar generale şi nu ar aduce decît 
prejudicii consumatorilor, autorilor şi, în  nal, chiar titularilor de 
drepturi.

Cu toate acestea, nu a dispărut necesitatea colaborării dintre 
AGEPI şi biblioteci în vederea extinderii prevederilor legale adap-
tate necesităţilor curente ale consumatorilor de informaţii,  ind 
încă viabilă puntea de conlucrare în scopul elaborării sau modi-
 cării unor acte comune privind coordonarea activităţii tuturor 
subiecţilor implicaţi. Nimeni nu neagă drepturile autorilor de a 
primi remuneraţia meritată, dar limitele şi excepţiile prevăzute de 
lege trebuie să asigure şi societăţii rambursarea investiţiilor pentru 
educare şi cercetare. Doar astfel  ind posibilă obţinerea echilibru-
lui de interese dintre biblioteci şi dreptul de autor. 

Aplicarea normelor incluse în noua Lege după intrarea în 
vigoare la 01.01.2011 va crea un mecanism e cient de funcţionare 
a sistemului dreptului de autor şi drepturilor conexe în Republica 
Moldova, precum şi un cadru normativ accesibil de asigurare a 
protecţiei drepturilor, atît ale titularilor, cît şi ale bene ciarilor, în 
procesul de valori care a creaţiilor. 

Referinţe bibliogra ce:
1. V. Roş, Contrafacerea şi plagiatul în materia dreptului 

de autor. Retrospectivă istorică şi încercare de de nire. 
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1/2004

2. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 27, p.1, 
www.cncd.org.ro

3. P. Buta, A. Muşat, Limitările în exerciţiul dreptului de au-
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DREPTUL DE AUTOR ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII 
BIBLIOTECILOR ELECTRONICE 

Sergiu Rotaru
Jurist principal, Secţia control şi respectarea legislaţiei,
Departamentul drept de autor şi drepturi conexe,
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

„Diseminarea informaţiei reprezintă una din pietrele de temelie ale 
civilizaţiei”

John F. Budd

Rezumat 
Bibliotecile au avut întotdeauna un rol important în protec-

ţia drepturilor de autor, contribuind efectiv la menţinerea unui 
echilibru legislativ în domeniul dat. Astfel, instituţiile în cauză uti-
lizează colecţiile de opere pe care le gestionează şi le păstrează în 
conformitate cu prescripţiile formulate în Legea privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe, compartimentul cu referinţă la bi-
blioteci.

Abstract
Libraries have always had an important role in the protec-

tion of copyright, effectively contributing to the maintenance of a 
balance in the legislative  eld. Thus, institutions in questions use 
the collections of works that they manage and store in accordance 
with the requirements set out in the Law on Copyright and Rela-
ted Rights, with reference to the library section.

Реферат 
Библиотеки всегда играли важную роль в охране автор-

ских прав, эффективно способствуя поддержанию законо-
дательного равновесия в этой области. Данные учреждения 
используют, управляют и хранят собрания произведений в 
соответствии с требованиями, изложенными в Законе об ав-
торском праве и смежных правах, в разделе касающемся би-
блиотек. 
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Introducere
Dacă în secolul trecut accesul la cunoaşterea umană, trans-

pusă în format digital, ţinea mai mult de domeniul science  ction, 
astăzi bene ciem întru totul de avantajele acestui univers fantastic 
şi chiar suntem parte componentă a sistemului dat, unii  ind năs-
cuţi în era digitală (born-digital sau digital native), alţii – consuma-
torii mai în vârstă – având toate posibilităţile de a se înscrie în noile 
paradigme de utilizare a literaturii digitale.

În lumea întreagă, scopul bibliotecilor este acela de a de-
pozita în fondurile lor toată informaţia şi cunoştinţele pe care ci-
vilizaţia le-a acumulat de-a lungul istoriei şi de a le face ulterior 
publice, astfel încât societatea să poată obţine cantitatea maximă 
de informaţie şi cunoştinţe [1]. Cu alte cuvinte, bibliotecile păstrea-
ză pentru generaţiile viitoare tezaurul universal al cunoştinţelor 
şi creativităţii civilizaţiei. Este bine cunoscut faptul că accesul la 
informaţii reprezintă un suport esenţial în procesul de dezvoltare 
culturală, de cercetare şi formare continuă a personalităţii  ecărui 
om şi a umanităţii în general.

Pe măsură ce Internetul evoluează şi potenţialul său permi-
te difuzarea tot mai largă a diversului conţinut digital, sistemul 
de proprietate intelectuală a devenit un subiect central de discuţie 
privind viitoarea formă a lumii digitale. În acest mediu nou, în 
continuă schimbare, informaţiile şi cunoştinţele constituie resur-
sele principale, iar sistemul de proprietate intelectuală stabileşte 
un ansamblu de reguli în vederea protejării creaţiilor intelectului 
uman, care joacă un rol crucial în stabilirea bazei tehnice pentru 
dezvoltarea societăţii digitale.

Internetul are un impact profund asupra sistemului de pro-
prietate intelectuală. Este evident faptul că noul mediu prezintă şi 
noi oportunităţi şi provocări serioase pentru sistemul de proprie-
tate intelectuală. Una din problemele de o stringentă actualitate o 
reprezintă bibliotecile electronice.

Deşi re ectă mai ales trecutul, bibliotecile sunt instituţii ale 
prezentului şi viitorului, iar automatizarea lor nu este dictată doar 
de necesitatea de a supravieţui, ci şi de condiţia racordării la cerin-
ţele societăţii informatizate, care se dezvoltă progresiv din punctul 
de vedere al tehnologiilor informaţionale. Bibliotecile electronice, 
apărute ca rezultat al progresului tehnico-ştiinţi c, reprezintă o 
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nouă infrastructură, creată prin folosirea pe scară largă a comuni-
caţiilor şi informaţiei digitale. [2]

Astfel, viitorul bibliotecilor tradiţionale ca instituţii de credi-
tare este incert. Această incertitudine este alimentată şi de tendinţa 
tot mai clară a mass-mediei de a deveni exclusiv digitală. Utili-
zatorii se obişnuiesc să folosească de sine stătător calculatoarele, 
tehnica digitală şi Internetul, accesând resursele de care au nevoie. 
Incertitudinea este ampli cată şi de faptul că mediul electronic a 
schimbat radical aspectul cărţii, conferindu-i o nouă calitate – car-
tea electronică. Utilizatorii actuali, în special cei din generaţia tână-
ră, născută în era digitală, sunt obişnuiţi cu textul electronic, îl fo-
losesc cu predilecţie, fapt subestimat uneori de bibliotecari. Tinerii 
utilizatori descarcă în mod frecvent texte,  lme, muzică on-line, iar 
în ultima vreme – şi cărţi întregi [3].

Generaţia în vârstă este mai conservatoare, însă, pentru a 
face faţă situaţiei în aceste noi condiţii ale erei digitale, în scopul 
documentării şi informării, utilizează frecvent şi noile tehnologii 
informaţionale, în special Internetul, nerenunţând, totuşi, la plăce-
rea de a ţine în mână o carte.

Actualmente cartea este rede nită din perspectiva disocierii 
între conţinutul şi suportul material al acestuia. Cartea nu înseam-
nă foaia de hârtie pe care a fost publicată, ci conţinutul, informaţia, 
pentru că cititorul ştie că ceea ce dă identitate cărţii este experienţa 
lecturii, universul pe care-l deschide, şi nu aspectul ei, obiectul  -
zic. Acelaşi conţinut poate   publicat atât pe hârtie, cât şi în format 
electronic [2].

Bibliotecile electronice — scurt istoric 
O bibliotecă electronică (digitală) este cea în care colecţiile 

sunt stocate în format electronic (digital) şi accesibile prin interme-
diul calculatorului sau tehnicii electronice.

Deşi cea mai cunoscută bibliotecă 
electronică este cea a companiei Google, 
prima bibliotecă electronică a apărut în 
1971 şi se numeşte Project Gutenberg 
(www.gutenberg.org),  ind fondată de 
Michael S. Hart. Multe dintre lucrările in-
cluse în colecţie prezintă texte întregi ale 

http://www.gutenberg.org)
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cărţilor din domeniul public. În decembrie 2009, Project Gutenberg 
deţinea în colecţia sa 30 de mii de lucrări [4].

Unul dintre proiectele cele mai am-
biţioase de a face accesibile prin inter-
mediul Internetului milioane de cărţi ale 
celor mai mari biblioteci din lume a fost derulat de compania Go-
ogle şi se numeşte Google Books (www.books.google.com). Ştirea 
despre iniţierea acestui proiect s-a lansat în 2004. Google consideră 
proiectul în cauză drept o parte a misiunii sale de a organiza infor-
maţiile la nivel mondial şi de a le face accesibile şi utile  ecăruia. 
În decurs de patru ani, au fost scanate circa 7 mln de cărţi, care au 
devenit accesibile pentru utilizare on-line [5]. 

Un proiect similar, denumit Live Sear-
ch Books, a fost demarat de către Microsoft în 
2006. El a funcţionat până în mai 2008, ulteri-
or  ind abandonat. Microsoft a lucrat cu un 
număr mare de biblioteci, inclusiv cu British 
Library, scanând (digitizând) cărţile care, prin 
opţiunea „căutare”, puteau   accesate pe web, 
evident, în cazul în care acestea nu erau pro-
tejate prin copyright. În cadrul proiectului au 

fost scanate 750 de mii de cărţi şi indexate 80 de mln de articole 
din reviste.

Toate materialele din Live Search 
Books sunt acum disponibile pe Inter-
net Archive (www.archive.org). Internet 
Archive este o organizaţie non-pro t şi 
al doilea ca dimensiune, după Google, 
proiect de scanare a textelor. În noiembrie 
2008 compania respectivă deţinea peste 1 
mln de texte integrale scanate ale opere-
lor din domeniul public [4].

Un al competitor serios pentru Google este Europeana, bi-
blioteca multilingvă virtuală în inţată de Comisia Europeană în 
noiembrie 2008. Europeana (www.europeana.eu) reprezintă o ini-
ţiativă a Comisiei Europene privind bibliotecile digitale, care face 
parte din 2010 — Strategia Uniunii Europene pentru o Societate 
Informaţională. Ea deţine aproximativ 4,6 mln de obiecte digitale, 

http://www.books.google.com)
http://www.archive.org)
http://www.europeana.eu)
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inclusiv clipuri video, fotogra i, picturi, ma-
teriale audio, hărţi, manuscrise, cărţi tipărite 
şi ziare din ultimii 2000 de ani ai istoriei eu-
ropene, acumulate de la peste o mie de arhive 
din Uniunea Europeană. Obiectivul Comisiei 
Europene este de a spori numărul lucrărilor 
digitizate, înregistrând în anul 2010 cifra de 
10 milioane (pentru comparaţie, numai în bi-
bliotecile europene sunt aproximativ 2,5 mlrd 
de cărţi). În prezent, Europeana include în 
special cărţi digitizate, ce aparţin domeniului 
public şi care nu mai sunt protejate prin legea dreptului de autor 
(valabilă 70 de ani după moartea autorului). Din considerente juri-
dice, Europeana nu include, de asemenea, lucrările care n-au mai 
fost publicate (aproximativ 90% din cărţile aplicate în bibliotecile 
naţionale europene), precum şi operele protejate încă de dreptul 
de autor, ale căror creatori nu pot   identi caţi (10-20% din colec-
ţiile protejate de dreptul de autor). [6]

 Un alt competitor pentru Google este 
Gallica (www.gallica.bnf.fr), din cadrul Bi-
bliotecii Naţionale Franceze, cu aproximativ 
800 de mii de lucrări digitizate. Creată în 
1997, biblioteca continuă să se extindă, în-
registrând circa 5 mii de documente noi pe 
lună. Cea mai mare parte a documentelor este în limba franceză, 
însă există unele şi în alte limbi. [4]

Cadrul juridic 
Sarcina principală a bibliotecilor, indiferent de tipul acestora, 

este de a asigura necesităţile societăţii prin diseminarea la maxim a 
informaţiei şi cunoştinţelor acumulate în fondurile lor. Aceste in-
formaţii şi cunoştinţe au fost create în rezultatul activităţii creativ-
intelectuale a unor subiecţi, denumiţi autori. Dezvoltarea tehno-
logiilor informaţionale avansate, apariţia bibliotecilor electronice 
au generat un şir de probleme cu caracter juridic, în special în ceea 
ce priveşte luarea în consideraţie a noţiunilor de drept exclusiv de 
autor şi proprietate. În acest context, se impune armonizarea unor 
interese contradictorii: ale societăţii pe de o parte şi ale autorilor 
pe de altă parte.

http://www.gallica.bnf.fr)
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Conform art. 19 al Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului (adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiuni-
lor Unite la 10 septembrie 1948), orice om are dreptul la libertatea 
de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice 
mijloace şi independent de frontierele de stat [7].

O posibilă soluţie a acestei probleme, în formatul unui me-
canism organizaţional-legal corespunzător, este cea propusă lumii 
întregi de către scandinavi. Într-un mod sau altul, în cadrul siste-
mului de gestionare colectivă a drepturilor de autor se formează 
un fond destinat compensării titularilor de drepturi şi autorilor 
pentru prejudiciul ce le-a fost cauzat, asigurându-se astfel activi-
tatea bibliotecilor, arhivelor şi altor instituţii socio-culturale, care 
pun la dispoziţia utilizatorilor exemplare ale operelor pentru utili-
zarea temporară liberă. Aceste plăţi sunt asigurate  e că din buge-
tele locale sau de stat,  e că din mijloacele respectivelor instituţii 
socio-culturale, prin diverse scheme de căutare şi distribuire.

Un astfel de mecanism organizaţional-legal de armonizare a 
dreptului de autor şi al bibliotecilor a fost formulat în premieră de 
către Danemarca şi a intrat în vigoare în 1946. 

În 1987, în Norvegia a fost adoptată Legea cu privire la drep-
turile autorilor la compensare în cazul în care bibliotecile pun la 
dispoziţia publicului larg lucrările lor. Cinci ani mai târziu, UE a 
adoptat o Directivă prin care obliga  ecare stat membru să for-
meze un mecanism similar de compensare a autorilor. Cu regret, 
modelul unui astfel de mecanism organizatoric şi juridic nu s-a 
bucurat de o atenţie prea mare în lume. Practic, în afară de ţările 
scandinave, nici o altă ţară – europeană sau americană – nu a mers 
pe această cale [1].

Compania Google consideră că, în conformitate cu legislaţia 
SUA privind dreptul de autor, nu este necesar de a obţine o permi-
siune specială pentru trecerea în format digital a cărţilor păstrate 
în biblioteci, deoarece această activitate este protejată de principi-
ile utilizării cu bună-credinţă, prevăzute de dreptul de autor ame-
rican. Însă organizaţiile reprezentante, Authors Guild şi Asociaţia 
Americană a Autorilor (Association of American Publishers) se 
a ă pe o poziţie diametral opusă, intentându-i din anul 2005, de 
când a demarat controversatul proiect Google Books, mai multe 
procese de judecată.
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Este necesar de menţionat faptul că Google a pus la dispozi-
ţia utilizatorilor doar textele integrale ale lucrărilor ce se a au în 
domeniul public şi oferea doar rezumatele cărţilor ce cădeau sub 
incidenţa legii dreptului de autor. Proiectul având un impact mon-
dial (Google a lucrat deja cu cărţile din Biblioteca Oxford, Marea 
Britanie), în cazul în care va dori să colaboreze cu biblioteci din di-
verse state, în unele dintre ele Google va   în mod inevitabil acuzat 
de încălcarea dreptului de autor. Acest fapt s-a întâmplat deja în 
cazul Germaniei şi Chinei [8].

În  ne, Google a ajuns totuşi la o înţelegere cu autorii şi edi-
torii, ceea ce va permite accesul prin Internet al utilizatorilor la mi-
lioane de cărţi. După doi ani de tratative, Authors Guild, Asociaţia 
Americană a Autorilor şi Google au semnat un acord fundamental 
nou, la nivel mondial, acord încheiat în interesele unui mare grup 
de autori şi editori din întreaga lume. Astfel, vom bene cia de 
un acces mai larg prin Internet la milioane de cărţi protejate prin 
dreptul de autor şi la alte materiale realizate în SUA, din fondurile 
câtorva mari biblioteci americane, care participă la proiectul Goo-
gle Books. Acordul recunoaşte drepturile şi interesele titularilor de 
drept de autor şi asigură în mod e cient controlul accesului prin 
Internet la operele în cauză, permiţându-le, totodată, autorilor să 
primească o compensaţie pentru accesul la operele lor [5].

Conform acordului menţionat, compensaţia acordată auto-
rilor şi editorilor, plata pentru accesul la cărţile solicitate prin in-
termediul Google şi, în perspectivă, prin programele analogice ale 
altor provideri, va   transferată printr-un fond al unei organizaţii 
independente necomerciale privind dreptul de autor (the Book Ri-
ghts Registry), care se va ocupa de stabilirea titularilor de drep-
turi, colectarea şi menţinerea unor informaţii despre autorii reali 
ai drepturilor şi va coordona depunerea cererilor de intrare sau 
de ieşire din cadrul proiectului respectiv. Acordul este bene c tu-
turor părţilor implicate în proiect, însă cel mai mult au de câştigat 
cititorii, care obţin acces instant la tezaurul literaturii universale. 

Cu toate că acordul semnat prezintă un avantaj pentru toa-
te părţile implicate, el a provocat totuşi o anumită îngrijorare, în 
special în ceea ce priveşte posibilitatea de monopolizare de către 
Google a pieţei bibliotecilor electronice [9].

În timp ce Google ducea tratative în privinţa acordului, Co-



19

misia Europeană a publicat „Cartea verde privind drepturile de 
autor în economia cunoaşterii”, document care preconiza promo-
varea unor dezbateri interstatale pentru identi carea condiţiilor 
optime de difuzare on-line a cunoştinţelor din domeniul cercetă-
rii, ştiinţei şi educaţiei. În acest document sunt abordate în mod 
echilibrat toate aspectele diseminării electronice a cunoştinţelor, 
ţinându-se cont de punctele de vedere exprimate de edituri, bibli-
oteci, unităţi de învăţământ, muzee, arhive, cercetători, persoane 
cu dizabilităţi şi de toţi ceilalţi utilizatori. 

În ceea ce priveşte activitatea bibliotecilor şi a altor instituţii 
similare, au fost formulate două probleme esenţiale: realizarea de 
cópii digitale ale materialelor deţinute în colecţiile bibliotecilor şi 
distribuirea acestora pe cale electronică în rândurile utilizatorilor. 
Digitalizarea cărţilor, a materialelor audiovizuale şi a altor tipuri 
de materiale serveşte unui dublu scop: păstrarea conţinutului pen-
tru generaţiile viitoare şi punerea acestuia la dispoziţia utilizatori-
lor  nali pe Internet.

În Cartea Verde sunt prevăzute unele excepţii pentru bibli-
oteci şi arhive. Conform cadrului juridic actual, bibliotecile sau 
arhivele nu pot constitui o excepţie generală de la dreptul de a 
reproduce unele materiale din fondurile lor. Reproducerile sunt 
permise numai în cazuri speci ce, care ar putea include anumite 
acte necesare pentru conservarea operelor cuprinse în cataloagele 
bibliotecilor. În acest sens, reglementările detaliate prezintă rezul-
tatul unor decizii de politică legislativă, adoptate la nivel naţional. 
Unele state membre dispun de norme restrictive cu privire la re-
producerile care pot   realizate de către biblioteci.

În ultimii ani, bibliotecile şi alte instituţii de interes public au 
manifestat preocupări din ce în ce mai pronunţate nu doar pentru 
conservarea (digitizarea) lucrărilor, dar şi pentru punerea lor la 
dispoziţia utilizatorilor pe Internet. Dacă acest lucru s-ar materiali-
za, consideră specialiştii din domeniul dat, cercetătorii nu ar mai   
obligaţi să se deplaseze la sediul bibliotecilor sau al arhivelor, ci ar 
putea să găsească şi să consulte cu uşurinţă informaţiile necesare 
pe Internet.

Pe de altă parte, editurile ne informează că au început să îşi 
digitizeze propriile cataloage în vederea constituirii unor baze de 
date on-line interactive, în care aceste materiale să poată   consul-
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tate cu uşurinţă de pe calculatorul utilizatorului. Aceste servicii 
necesită plata unui abonament [10].

Comunitatea proprietăţii intelectuale, inclusiv autorii şi edi-
torii, studiază acum modul în care produsele lor vor putea   dis-
ponibile on-line, astfel încât să le  e protejate drepturile şi să  e 
posibilă recuperarea investiţiilor lor în activitatea creativă [11].

Bibliotecile au avut întotdeauna un rol important în protec-
ţia drepturilor de autor, contribuind efectiv la menţinerea unui 
echilibru legislativ în domeniul dat. Astfel, instituţiile în cauză 
utilizează colecţiile de opere pe care le gestionează şi le păstrea-
ză în conformitate cu prescripţiile formulate în legislaţia privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe, compartimentul cu referinţă 
la biblioteci.

Bibliotecile sunt anume acele instituţii care păstrează majo-
ritatea operelor cu drept de autor –  e că aceste opere şi-au pier-
dut actualitatea, înainte de expirarea termenului prevăzut de lege, 
 e că ele constituie patrimoniul naţional –, oferindu-ne accesul la 
aceste documente, cu respectarea limitelor şi excepţiilor prevăzute 
de lege [12].

În Republica Moldova nu există un act normativ special cu 
privire la protecţia drepturilor de autor asupra cópiei în resursa 
deschisă tuturor – Internetul. Protecţia juridică a drepturilor de 
autor în Internet este asigurată prin intermediul actelor normative 
de bază – Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 
293-XIII din 23.11.1994, cu modi cările şi completările corespun-
zătoare, Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii indus-
triale, Convenţia mondială cu privire la dreptul de autor din 1952, 
Acordul OMPI privind dreptul de autor, dispoziţiile Codului pe-
nal şi administrativ etc.

Actualmente, se întreprind măsuri pentru armonizarea le-
gislaţiei Republicii Moldova în conformitate cu standardele inter-
naţionale. Legislaţia privind dreptul de autor se dezvoltă conti-
nuu, apar frecvent noi modi cări şi recti cări. La momentul dat, 
proiectul noii Legi privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
este înaintat spre adoptare în Parlamentul Republicii Moldova. 

Activitatea bibliotecilor în Republica Moldova este regle-
mentată prin Legea cu privire la biblioteci nr. 286 din 16.11.94, însă 
acest act legislativ nu prevede nici o normă cu referinţă la activita-
tea bibliotecilor electronice pe teritoriul ţării noastre.
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Concluzii
Urmărirea şi sancţionarea multiplelor încălcări ale drepturi-

lor de autor în Internet este practic imposibilă, în special din moti-
ve juridice, sociale şi economice. Reieşind din situaţia dată, titularii 
drepturilor de autor ar trebui să folosească mai multe mijloace teh-
nologice existente pentru a-şi proteja drepturile asupra obiectelor 
de drept de autor amplasate în reţeaua Internet. În special, acestea 
pot   criptarea (codi carea), parolele de acces sau stabilirea unor 
parole care să permită realizarea difuzării sau schimbul de infor-
maţii. Sistematizarea şi reforma legislaţiei în domeniul protecţiei 
drepturilor de autor, efectuate prin intermediul Internetului, re-
prezintă o necesitate urgentă a celor mai multe ţări ex-sovietice, 
inclusiv Republica Moldova, având în vedere faptul că în condi-
ţiile relaţiilor de piaţă informaţia constituie un factor esenţial al 
producţiei şi un obiect valoros al întregului tra c civil.

Ţinând cont de tendinţele globale privind protecţia dreptu-
lui de autor şi a drepturilor conexe asupra operelor în format di-
gital, disponibile pe Internet, de importanţa protejării titularilor 
naţionali de drepturi, Republica Moldova a rati cat un şir de acte 
internaţionale şi a introdus schimbări corespunzătoare în anumite 
acte legislative, elaborând, totodată, un nou proiect de Lege pri-
vind drepturile de autor şi drepturile conexe.

 Evident, varianta optimă pentru autori şi utilizatori ar   
transformarea Internetului într-o piaţă legitimă a operelor şi fo-
nogramelor puse în circulaţie, însă acest lucru nu poate   realizat 
decât prin respectarea deplină a dreptului de autor şi drepturilor 
conexe.
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POLITICI INTERNAŢIONALE PRIVIND 
PROMOVAREA UNUI DREPT DE AUTOR ECHITABIL

LANSATE DE ASOCIAŢIILE PROFESIONALE 
INTERNAŢIONALE

Mariana Harjevschi, vicepreşedinte, (2008-2012)
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova 

Library and information services are essential gateways to culture 
and information for users, including the creators of copyright works. As 
signi cant players, library associations, representing their users, take a 
pivotal role in ensuring that the public interest represented by society’s 
need for knowledge is recognised as a priority and appropriately balanced 
against copyright holders’ legal and moral rights by international and 
national legislation. The article underlines the major policy documents 
that developed by the European and international library associations in 
regard to copyright exceptions and limitations for libraries, public len-
ding, and others.

Argument
Subiecte, precum cele cu privire la dreptul de autor, dreptul 

de împrumut public în cadrul bibliotecilor, mecanismul funcţio-
nării depozitului legal şi utilizarea operelor orfane în mediul elec-
tronic, preocupă bibliotecile ca instituţii importante ale societăţii 
informaţionale, in uenţând dezvoltarea posibilităţilor de arhivare 
a informaţiei, digitizare a colecţiilor, precum şi utilizarea infor-
maţiilor de către utilizatori etc. Diverse ţări  ind în procesul de 
armonizare a legilor cu privire la dreptul de autor, dar şi a celor 
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http://www.infosherpas.com
http://www.wikipedia.org
http://www.dreptulinternetului.ro/.../comisia-europeana
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cu privire la biblioteci sau depozit legal şi-au asumat rolul de a 
actualiza legile propriu-zise pentru mediul digital şi a implementa 
recomandările internaţionale cu precădere la relaţia dintre dreptul 
de autor şi bibioteci. Oricare ar   motivul, este important ca amen-
damentele legilor să susţină accesul la informaţie şi interesele bi-
bliotecilor şi utilizatorilor de informaţii.

Este necesar de menţionat că  ecare ţară, aderând la tratatele 
internaţionale, acceptă anumite  exibilităţi în scopul implementă-
rii actelor respective, ce susţin principiile accesului la informaţie. 
Totuşi, unele studii susţin că aceste  exibilităţi sunt deseori trans-
puse în legile naţionale neadecvat bene ciului publicului. Două 
studii, lansate de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
(OMPI), intitulate Excepţiile şi limitările dreptului de autor pentru 
biblioteci şi arhive (Crews, 2008) şi Excepţiile şi limitările dreptu-
lui de autor pentru persoanele slab văzătoare (Sullivan, 2007), con-
 rmă această tendinţă în special în ţările în curs de dezvoltare. Un 
studiu anterior al Asociaţiei Internaţionale a Consumatorilor, Ac-
cesul la cunoştinţe pentru consumatorii de informaţii (2008-2010), 
a arătat că niciuna din cele 11 ţări în curs de dezvoltare ale regiunii 
din Asia nu au implementat toate  exibilităţile disponibile prescri-
se prin tratatele internaţionale. Astfel, vom încerca să arătăm în 
cadrul acestui articol care sunt politicile promovate la nivel inter-
naţional de structurile specializate ale comunităţilor bibliotecare 
orientate cu precădere spre dreptul de autor şi cum reglementările 
juridice ale acestuia in uienţează activitatea bibliotecilor în me-
diul electronic.

Este prea bine cunoscut că succesul unei politici este asigurat 
atât prin implicarea cetăţenilor, cât şi a structurilor specializate. 
În promovarea politicii în domeniul bibliotecilor, s-au evidenţiat 
mai mulţi actori prin eforturile cărora s-a reuşit a se realiza poli-
tica în domeniul promovării unui drept de autor echitabil. Moti-
vul responsabilizării, iniţiat, de regulă, de structurile profesionale, 
precum Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecare (IFLA), 
Fundaţia Informaţii Electronice pentru Biblioteci (e.IFL.net), Bi-
roul European al Asociaţiilor Bibliotecare (EBLIDA), Autoritatea 
Naţională a Bibliotecilor Publice din Europa (NAPLE), este unul 
argumentat de următoarele postulate: ele reprezintă vocea bibli-
otecarilor la nivel internaţional şi european, având capacitatea şi 
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autoritatea de a soluţiona multiplele probleme. Astfel, problemele 
bibliotecilor, reiterate în cadrul mai multor întruniri, au devenit şi 
probleme civice. Iar subiectele cu privire la excepţiile şi limitările în 
cadrul dreptului de autor, dreptul de împrumut public, includerea 
documentelor electronice în depozitul legal şi utilizarea operelor 
orfane au obilizat asociaţiile pentru a asigura înscrierea acestora 
pe agenda politicilor internaţionale. Astfel, problemele enunţate 
au fost discutate în cadrul sesiunilor Organizaţiei Mondiale a Pro-
prietăţii Intelectuale, Comisiei Europene (CE), Organizaţiei Mon-
diale a Comerţului (OMC).

Bibliotecile şi dreptul de autor
Printre cele mai recente acţiuni derulate la nivel internaţi-

onal în cadrul careia reprezentanţii EBLIDA, NAPLE, inclusiv ai 
Asociaţiei Bibliotecarilor din Austria (ABA), au solicitat institu-
ţiilor europene, precum şi ţărilor membre să ia parte la lansarea 
unui proces de discuţii cu privire la importanţa unei politici de 
bibliotecă pentru Europa şi bene ciul acesteia în arealul european 
pentru biblioteci şi utilizatorii săi. Mai mult de 180 de participanţi 
din peste 30 de ţări europene au luat parte la conferinţa desfăşura-
tă între 7-9 mai 2009 la Viena. Scopul general al conferinţei a fost 
de a mobiliza factorii de decizie de a iniţia un dialog cu privire la 
conceptul unei politici de bibliotecă pentru Europa, ce a luat forma 
unei Declaraţii de la Viena. Declaraţia continuă să solicite organi-
zaţiilor internaţionale să se implice în promovarea unor excepţii şi 
limitări pentru biblioteci în cadrul legii cu privire la drepturile de 
autor, pentru a permite bibliotecilor să îşi îndeplinească mandatul 
lor de instituţii publice în scopul sprijinirii progresului cunoaşterii 
în mediul digital global.

Această acţiune a fost precedată de multiplele politici susţi-
nute de IFLA începînd cu 2001, înscriindu-se printre primele orga-
nizaţii care au pledat pentru un drept de autor echitabil în favoarea 
bibliotecilor şi utilizatorilor de bibliotecă. Organizaţia a promovat 
şi iniţiat patru principii care urmează să  e luate în considerare 
în formularea excepţiilor în cadrul legislaţiilor dreptului de autor. 
Printre acestea subliniem următoarele:

- arhivarea informaţiei — permite reproducerea în cadrul 
bibliotecilor a lucrărilor publicate şi nepublicate din colec-
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ţiile sale în scopuri de conservare, inclusiv transformarea 
conţinuturilor în diferite formate;

- utilizarea gratuită în cadrul bibliotecilor în scopuri de cer-
cetare sau studiu privat – susţine reproducerea în biblio-
teci pentru activităţile de cercetare şi studiu şi pentru alte 
scopuri private;

- menţinerea termenului de 50 de ani ca durată pentru drep-
tul de autor – această normă  ind stipulată în Tratatul de 
la Berna permite ca lucrările să intre în domeniul public 
după expirarea a 50 de ani după decesul autorului;

- bariere pentru utilizări legale – reprezintă permisiunea ca 
bibliotecile şi utilizatorii acestora să elucideze o măsură de 
protecţie tehnologică pentru non-încălcarea utilizării unei 
publicaţii.

În acest sens, IFLA a îndemnat OMPI să ia măsuri pentru a 
aborda lacunele din dispoziţiile cu privire la dreptul de autor pen-
tru biblioteci şi arhive în legislaţiile lor naţionale.

Adiţional IFLA, în mod special Comitetul din cadrul acestei 
organizaţii specializat în domeniul Dreptului de Autor şi alte Pro-
bleme Juridice (CLM), a propus pentru Agenda de lucru a OMPI 
câteva sugestii adiţionale. Printre acestea menţionăm următoare-
le: publicaţiile susţinute de guvernele naţionale trebuie să devină 
parte a domeniului public pentru a oferi noi oportunităţi pentru 
creativitate şi cercetare, iar programele şi serviciile bibliotecilor 
trebuie să devină un mijloc de a oferi cunoştinţe. La fel, un nivel 
avansat de creativitate rezultă din cercetările şi studiul individual, 
din acest motiv, este foarte stringent de a armoniza reglementările 
drepturilor de autor.

În mai 2009, eIFL.net, IFLA şi Alianţa Bibliotecilor America-
ne (LCA) au publicat o Declaraţie de principii privind Excepţiile şi 
limitările dreptului de autor pentru biblioteci şi arhive, care stabi-
leşte excepţii minime de bază pentru bibliotecile din secolul XXI. 
Acest document serveşte ca reper pentru discuţii şi acţiuni ulteri-
oare în cadrul comunităţii bibliotecare internaţionale. Principiile 
acestuia urmează cele stipulate de IFLA, precum şi dezvoltă altele 
noi: posibilitatea arhivării în format electronic a documentelor din 
biblioteci, susţinerea unui mecanism modern al depozitului legal, 
furnizarea împrumutului interbibliotecar şi distribuirea electroni-
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că a documentelor, desfăşurarea studiului în auditorii prin utiliza-
rea lucrărilor protejate de dreptul de autor, reproducerea pentru 
activităţi de cercetare sau în scopuri private a operelor protejate 
de dreptul de autor, asigurarea pentru persoanele cu disabilităţi a 
lucrărilor protejate de dreptul de autor, excepţiile generale de uti-
lizare gratuită aplicate în cadrul bibliotecilor, punerea la dispoziţie 
a lucrărilor orfane şi digitizarea acestora, menţinerea termenelor 
dreptului de autor stipulate în Convenţia de la Berna, susţinerea 
măsurilor de protecţie tehnologică care să împiedice utilizarea li-
cită sau contractele şi excepţiile statutare, limitarea răspunderii 
pentru bibliotecari în cazul încălcării dreptului de autor de către 
bibliotecari.

Bibliotecile şi dreptul public
În opinia autoarei V. Osoianu, la fel este necesar de a găsi 

soluţii pentru împrumutul public [p. 47] , subiect tangenţial drep-
tului de autor. Acest serviciu este esenţial pentru accesul la ma-
terialele culturale şi educaţionale, deoarece impune respectarea 
principiului accesibilităţii şi disponibilităţii promovat de către Ma-
nifestul IFLA pentru bibliotecile publice. Vis-á-vis de împrumutul 
public, IFLA consideră că acesta trebuie să se răsfrângă în mod 
special asupra celor tipărite. Prin Declaraţia cu privire la dreptul 
de împrumut, IFLA menţionează că acesta nu trebuie să afecteze 
accesul liber la serviciile bibliotecilor, care, de altfel, reprezintă un 
drept uman al cetăţenilor. IFLA precizează că împrumutul public 
este esenţial pentru domeniul culturii şi cel al educaţiei şi trebuie 
să  e accesibil pentru toţi. Faptul că în unele ţări deja există meca-
nismul de susţinere a autorilor privind împrumutul public este un 
moment salutabil, deşi s-a demonstrat că „utilizarea dreptului de 
autor” prin intermediul bibliotecilor poate să submineze activita-
tea bibliotecilor (ex. serviciile de bibliotecă pot deveni inaccesibile 
unor categorii de utilizatori). Pentru ţările în curs de dezvoltare 
(considerate de Banca Mondială ţări cu venituri mici şi medii), me-
canismul dreptului de împrumut public trebuie să  e ignorat în 
favoarea intereselor publice.

Aşadar, în urma celor expuse, considerăm că biblioteca, prin 
diversi carea funcţiilor sale, ca instituţie publică, urmăreşte men-
ţinerea echilibrului între protejarea dreptului de autor şi societate, 
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respectând nu numai drepturile producătorilor de informaţii, ci şi 
ale utilizatorilor de informaţii. Precizăm că nimeni nu neagă drep-
turile autorilor de a primi plata meritată, dar limitele şi excepţiile 
prevăzute de lege trebuie să asigure şi societăţii rambursarea in-
vestiţiilor pentru educare şi cercetare. Doar astfel se poate obţine 
echilibrul de interese dintre biblioteci şi dreptul de autor. 

Prin declaraţiile sale, IFLA nu favorizează principiile „de îm-
prumut”, care pot pune în pericol accesul liber la serviciile de bi-
blioteci accesibile publicului, care sunt, de fapt, drepturile  ecărui 
cetăţean. IFLA în continuare votează pentru libertatea de acces la 
informaţii şi va menţine prin politica sa limitarea oricăror bariere 
ce restricţionează accesul la informaţie. Motivul  ind simplu, îm-
prumutul public este esenţial pentru cultură şi educaţie şi trebuie 
să  e disponibil gratuit pentru toţi. Deaceea, legislaţia naţională 
trebuie să ţină cont de aspectele ex – puse mai jos.

Recomandările IFLA pentru biblioteci privind aplicarea sis-
temului de drept de împrumut public vor   în consens cu urmă-
toarele principii :

- Accesul la bibliotecile publice trebuie să  e gratuit, în spe-
cial utilizarea documentelor (lecturarea şi împrumutul), 
evitându-se un impact negativ asupra calităţii şi varietăţii 
serviciilor; 

- Pentru ţările în curs de dezvoltare (considerate de Banca 
Mondială ţări cu venituri mici şi medii), mecanismul drep-
tului de împrumut public trebuie să  e ignorat în favoarea 
intereselor publice;

- În cazul în care a fost introdus sistemul de drept de îm-
prumut, este necesar să  e dezvoltată schema de susţinere 
a culturii sau a remunerării (alta decât cea a regimului de 
drept de autor). 

În concluzie, reiterăm că sistemul de administrare a dreptu-
lui de împrumut public trebuie implementat corect, fără a atrage 
surse  nanciare suplimentare, alocate bibliotecilor pentru servicii-
le lor fundamentale. Promovarea unor politici noi privind dreptul 
de împrumut trebuie să implice cooperarea atât cu bibliotecarii, 
cât şi cu deţinătorii de drepturi de autor. Cu siguranţă, aplicarea 
experienţei de implementare a dreptului de împrumut public în 
cadrul bibliotecilor din alte ţări va avantaja instituţiile bibliotecare 
din Republica Moldova. 
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Bibliotecile şi mediul digital
În cadrul dezbaterilor de autor internaţional, IFLA reprezin-

tă interesele bibliotecilor şi utilizatorilor. În scopul de a menţine 
un echilibru între interesele deţinătorilor de drepturi şi utilizatori-
lor, IFLA a formulat următoarele principii strategice:

- în legislaţia naţională cu privire la dreptul de autor excep-
ţiile şi limitările trebuie să asigure tratarea informaţiei în 
egală măsură, atât pentru cea disponibilă în format elec-
tronică, cât şi cea tipărită;

- pentru lucrările în format digital, utilizatorilor nu trebuie 
să li se aplice nici o taxă pentru a răsfoi, lectura, asculta 
sau vizualiza materialele ce sunt protejate de drepturile de 
autor, acestea  ind puse la dispoziţia publicului în interio-
rul bibliotecii, la distanţă, prin intermediul site-ului sau al 
unor baze de date.;

- biblioteca poate oferi documente în format electornic pen-
tru uz personal în scopuri de cercetare;

- bibliotecilor şi arhivelor trebuie să li se permită să conver-
tească materialele protejate prin dreptul de autor în for-
mat digital în scopuri de conservare şi arhivare;

- legislaţia naţională trebuie să reglementeze, de asemenea, 
ca depozitul legal să includă şi documentele electronice;

În concluzie, reiterăm că asociaţiile bibliotecare sprijină apli-
carea efectivă a drepturilor de autor şi recunoaşte că bibliotecile au 
un rol crucial în supravegherea şi facilitarea accesului la creşterea 
numărului de resurse informaţionale electronice locale şi oferite la 
distanţă. Bibliotecarii profesionişti trebuie să promoveze respec-
tul pentru drepturile de autor şi activ să apere operele protejate, 
să se opună utilizării incorecte şi exploatării neautorizate, atît a 
documentelor tipărite, cât şi digitale. Bibliotecile au recunoscut 
pe parcursul  inţării lor că au un rol important în informarea şi 
educarea utilizatorilor cu privire la importanţa dreptului de autor, 
deaceea bibliotecarii trebuie să posede cunoştinţe despre unele do-
menii-cheie vis-a-vis de dreptul de autor, astfel încât comunitatea 
bibliotecară să-şi poată apăra poziţia lor şi să poată continua să-şi 
îndeplinească misiunea în era digitală.
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BIBLIOTECA — MEDIU DE ACCES LA 
INFORMAŢIA PUBLICĂ.

Drd. Olesea Coblean, lector univ. 
Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, USM
Natalia Grama, absolventă USM

Access to public interest information is a problem of current in-
terest in Moldova that is involved in building a modern informational 
society. The topical interest of the information and communication phe-
nomenon is explained by the increasingly relevant role and importance of 
public information in the citizens’ daily life. Considering the importance 
of public information UNESCO characterizes as “vivid information that 
helps people to live”. Thus, one major task of the library is to make this 
information publicly available. The article re ects the practices and me-
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thods currently used by libraries inside and outside the country, which 
are disseminating public information.

Cuvinte cheie: spaţiu informaţional, informaţie publică, ac-
ces la informaţie, mediu de acces, servicii informaţionale.

„Bibliotecile ca centre culturale, informaţionale, de studiu şi întâl-
niri au posibilitatea de a   iniţiatori activi în procesul pozitiv de dezvol-
tare a comunităţii şi a indivizilor”.

(L. Kulikovski)

Accesul la informaţie este un concept fundamental al unei 
societăţi libere, democratice, iar dreptul de acces la informaţie este 
recunoscut în toate actele internaţionale de drepturi ale omului. În 
cadrul statului principiul accesului la informaţie este conceput şi 
utilizat ca un instrument de nitiv şi obligatoriu pentru instituţiile 
publice, dar şi pentru cetăţeni. Or, accesul la informaţie revendică 
de la instituţiile administraţiei publice o deschidere maximală că-
tre public, ceea ce asigură transparenţa instituţiei, cât şi legitimita-
tea deciziilor adoptate. Astfel se crează premize reale de încadrare 
a publicului în procesul de luare a deciziilor, de a se implica volun-
tar în viaţa publică. Însemnele sus numite demonstrează utilitatea 
respectării şi aplicării dreptului de acces la informaţie în ţesutul 
societal naţional, pentru a edi ca şi dezvolta procesul de consoli-
dare şi întărire a valorilor democratice. Mai mult, democraţia fără 
o opinie publică informată e o contradicţie în termeni. În această 
ordine de idei se înscrie biblioteca,  ind considerată instituţia cea 
mai democratică, din categoria celor care sunt preocupate de pro-
movarea accesului la informaţie.

În opinia lui B. Conaty, bibliotecile formează „temelia demo-
craţiei”, de aceea lor le revine sarcina, dar şi responsabilitatea de 
a se „ implica în mod hotărâtor în toate procesele de dezvoltare a socie-
tăţii” ( I. Stoica) [1, p.10]. Sondajele sociologice, efectuate în ţările 
cu democraţii avansate (SUA, Franţa, Marea Britanie, Suedia etc.), 
demonstrează nivelul de utilitate şi credibilitate pe care îl are soci-
etatea vizavi de bibliotecă. Aşadar, în SUA 95 % din populaţie este 
convinşă că bibliotecile joacă rolul esenţial într-o democraţie, asi-
gurând şi promovând accesul la informaţie prin serviciile şi pro-
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dusele pe care le oferă publicului; urmează Franţa cu 78 %, Finlan-
da cu 76 %, Australia, Canada, Danemarca, Marea Britanie, Suedia 
şi Olanda unde procentul general se ridică la 70%¹. Întîmplător sau 
nu, datele sondajelor menţionate anterior coincid, aproape în în-
tregime, cu procesul de legiferare a accesului la informaţie. 

În ultimele decenii, biblioteca comportă diverse transformări. 
Adaptarea la schimbările care intervin în mediu este o condiţie a 
evoluţiei oricărei instituţii, incluiv a bibliotecii. Crearea şi imple-
mentarea serviciilor noi este una dintre modalităţile de adaptare 
a bibliotecii la aceste schimbări. Necesităţile informaţionale şi cul-
turale ale membrilor societăţii, pe care biblioteca are menirea a le 
satiface, devin tot mai complexe şi dinamice. In acelaşi timp, cresc 
şi cerinţele bene ciarilor faţa de calitatea serviciilor prestate. Reac-
ţia  rească a instituţiei bibliotecare la această realitate constă în di-
versi carea şi perfecţionarea produselor şi serviciilor sale. Pe lîn-
gă funcţiile tradiţionale ale bibliotecii, în ultimul timp, se discută 
despre o nouă funcţie, cea de mediere, care ar e cientiza circuitul 
informaţional de interes public. Implicarea bibliotecii în acest sens 
con rmă rolul acesteia în democratizarea societăţii,  ind „esenţi-
ală pentru cetăţenii bine informaţi şi o guvernare transparentă” 
(Manifestul de la Alexandria „Societatea Informaţională în acţiu-
ne”, IFLA, 2005) [2, p. 56]. 

Sub incidenţa factorilor remarcaţi, biblioteca trebuie să susţi-
nă şi să se implice în soluţionarea problematicii comunitare în as-
pect informaţional şi educativ- cultural, conform noilor necesităţi 
ale societăţii. Se transformă misiunea şi rolul bibliotecii ca instituţie 
socială pentru elucidarea problemelor organizatorico- informaţio-
nale actuale şi a apărării drepturilor la liberul schimb de informaţii 
şi la comunicare, pentru care şi există.

Importanţa dezvoltării sistemice a bibliotecilor, ca organiza-
ţii e ciente, nu a fost niciodată atât de necesară ca acum. Se resimte 
nevoia imediată de a dezvolta nu numai structura funcţională, dar 
şi cea organizaţională şi instituţională. Or, necesitatea diversi că-
rii, înnoirii şi extinderii proceselor informaţionale şi comunicaţi-
onale sunt condiţii de menţinere şi motivare a propriei existenţe, 
dar şi a evoluţiei ei care, pe de o parte, implică un dinamism efectiv 
informaţional, iar pe de altă parte, satisface cerinţa informaţională 
socială. Astfel, biblioteca devine un mediu accesibil de informare 



33

şi comunicare multidisciplinar, complex, deschis oricărei nevoi in-
formaţionale ale comunităţii în care se a ă.

Spaţiul informaţional de interes public reprezintă mediul de for-
mare şi dezvoltare a principiilor democratice. Este aria de mani-
festare şi a rmare a producătorilor de informaţie (autoritatea pu-
blică), a utilizatorilor de informaţie (cetăţenii) şi a intermediarilor 
(bibliotecile). Apariţia noilor servicii a determinat bibliotecă să for-
meze noi relaţii, parteneriate, asocieri pentru a putea organiza  u-
xul informaţional public, prin oferirea accesului la resursele infor-
maţionale o ciale. Astfel, accesul la informaţie devine una dintre 
condiţiile de bază pentru organizarea dialogului constructiv între 
autoritatea publică şi cetăţeni, încât să se atingă scopurile  nale ale 
ambelor părţi: condiţia depăşirii stării de alienare a puterii faţă de 
societate, totodată atragerea şi motivarea cetăţenilor faţă de proce-
sul de gestionare socială [3, p.154].

Prin autoritate publică, în contextul subiectului prezentat, se 
înţelege totalitatea puterilor şi a forţelor nu numai a celor statale şi 
de aparat, dar şi alţi subiecţi publici, capabili să dirijeze evoluţiile 
politice ale comunităţii naţionale. La ea se referă: Parlamentul, Pre-
şedintele Republicii Moldova, Guvernul, Administraţia Publică 
centrală şi locală, inclusiv subdiviziunile subordonate ale acesteia, 
instituţiile publice care exercită funcţii publice, precum şi forţele 
organizate ale societăţii civile şi politice, spre exemplu, partidele, 
sindicatele, grupurile de presiune etc.

Societatea civilă este o sferă a vieţii sociale, reglementată de 
o anumită ordine legală, dar autonomă în raport cu statul, este 
chemată să asigure activitatea vitală a sferelor socio-culturale, spi-
rituale, dezvoltarea acestora şi continuitatea de la generaţie la ge-
neraţie. Societatea civilă implică diversitatea formelor de asociere, 
independentă şi de sine stătătoare, incluzând sferele de realizare 
ale drepturilor şi libertăţilor individului, indiferent de domeniul 
acestora, individuale sau colective.

Informaţia de interes public reprezintă orice informaţie care 
rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau care reiese din 
acţiunile autorităţii publice [4]. La ea se referă informaţia o cială, 
informaţia despre activităţile administraţiei publice centrale şi lo-
cale, sursele de formare şi metodele de utilizare a bugetelor locale, 
starea mediului, starea de sănătate a populaţiei, informaţii despre 
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produse, ecologie, proiecte economice curente şi de perspectivă 
etc.

Practica internaţională, cât şi experienţa incipientă naţională 
demonstrează un interes vădit faţă de noile servicii oferite de către 
biblioteci în vederea satisfacerii necesităţilor informaţionale publi-
ce. Spre exemplu, în Italia colaborarea bibliotecilor cu administraţia 
publică are ca  nalitate rezultate optime în asigurarea utilizatorilor 
bibliotecii cu informaţie publică. Cetăţenii pot consulta informaţia 
interesată pe pagina web a bibliotecii, care devine, în acest mod, 
un Centru de Informare, pot depune plângeri, scrie cereri, pot face 
reclamaţii, iar în timp util pot să primească răspunsuri atât direct, 
pe pagina web, cât şi prin intermediul poştei electronice. Pe lângă 
faptul că Biblioteca Municipală Sormani „găzduieşte” pe pagina 
web informaţii despre primăria municipiului Milano, pe aceeaşi 
pagină găsim mereu informaţii noi cu privire la diverse activităţi 
comunitare, pe care le înfăptuieşte municipiul din Milano. Acelaşi 
lucru este prezent şi pe pagina web a municipiului: acolo se re-
găsesc informaţii actualizate permanent ale Bibliotecii Municipale 
milaneze şi ale  lialelor acesteia.

 Cât priveşte asigurarea publicului cu informaţie de utilitate 
publică prin serviciile tradiţionale de bibliotecă, acestea sunt desfă-
şurate de un serviciu special – „relaţii cu publicul”, care prestează 
informaţie publică în regim curent sau oferă consultanţă, în cazul 
când biblioteca nu deţine informaţia solicitată de utilizator. Imple-
mentarea noilor servicii informaţionale a făcut să crească simţitor 
interesul faţă de bibliotecă, numărul vizitatorilor  zici, cât şi vir-
tuali s-a dublat, ceea ce con rmă utilitatea accesului la informaţia 
publică pentru cetăţeni. Astfel, societatea italiană a devenit mai 
informată în domeniul public, iar biblioteca şi-a demonstrat grija 
faţă de oamenii pentru care există şi funcţionează, transformându-
se într-un adevărat Centru de Informare a Comunităţii.

În Finlanda, de exemplu, legea cu privire la deschiderea ac-
tivităţii guvernului, secţiunea 20, stipulează: “Autorităţile vor face 
publice activităţile sale şi serviciile prestate, precum şi drepturile 
şi obligaţiile persoanelor  zice şi juridice ce cad sub incidenţa lor”. 
“Autorităţile vor avea grijă ca documentele (…) ce sunt de impor-
tanţă majoră pentru publicul larg să  e disponibile în biblioteci, 
baze de date, sau prin alte mijloace accesibile publicului larg”. [5] 
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Având legitimitate în acţiune, bibliotecile  nlandeze îşi organizea-
ză activitatea la maxim, colaborând cu administraţia publică prin 
cele mai diverse forme şi metode. De exemplu: pe a şele Bibliotecii 
Municipale se pot regăsi informaţii cu privire la diverse activităţi 
ce vizează nemijlocit activitatea primăriei municipiului, sălile de 
lectură ale bibliotecii pot găzdui, ocazional sau sistematic, diverse 
activităţi de informare a cetăţenilor, organizate de primărie şi/sau 
în colaborare cu biblioteca însăşi. De fapt, aceeaşi experienţă este 
vizibilă şi în Italia.

De remarcat este însuşi faptul că aceste două instituţii, ad-
ministraţia publică şi biblioteca (siglele, numele lor etc.), sunt în-
totdeauna alături (reprezentate pe a şe, documente, pagini web). 
Din aceste considerente, comunitatea milaneză şi cea  nlandeză 
percep aceste instituţii ca un tot întreg, simbioza dintre ele, pe par-
cursul anilor, a devenit aproape de perfecţiune, identi cându-se 
printr-un concept indivizibil.

Alte ţări cum ar  : Cehia, Finlanda, Ungaria, Elveţia, Marea 
Britanie, Bulgaria etc. folosesc o varietate de metode pentru a oferi 
informaţia de interes public: o difuzează centrelor informaţionale 
prin telefon, fax, e-mail, portale web; prin mijloacele de informare 
în masă – ziare o ciale, broşuri etc. Important este ca cetăţenii să 
ştie despre canalele existente.

Aşadar, la nivel global ar trebui luate în considerare câteva 
aspecte: abordarea într-o concepţie unică a proceselor privind pro-
ducerea, prelucrarea, stocarea şi difuzarea informaţiei de interes 
public; crearea unui cadru instituţional şi legislativ corespunzător 
care să permită dezvoltarea Societăţii Informaţionale la nivel na-
ţional şi implicit, acordarea acestuia la cerinţele circuitului infor-
maţional mondial; modernizarea continuă a circulaţiei  uxurilor 
de informaţii între structurile administraţiei centrale şi locale prin 
procesarea informaţiei cu ajutorul TIC; crearea unor instrumente 
de informare şi comunicare pentru cetăţeni în reţea cu administra-
ţia publică, prin utilizarea metodelor actuale oferite de tehnologia 
informaţiei (www, informare prin reţea, e-mail etc.)

La nivel naţional, putem a rma că există tendinţe vizibile 
de promovare şi valori care a resurselor informaţionale publice. 
Ţara noastră a devenit posesoare a unui sistem unic al resurselor 
informaţionale de stat, odată cu de nirea edi cării societăţii infor-
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maţionale în calitate de sarcină prioritară. Astfel devine necesară 
nu numai sporirea perpetuă a acestor resurse, ci şi crearea condiţi-
ilor favorabile pentru utilizarea e cientă a potenţialului informaţi-
onal. Ne referim, în acest sens, la constituirea Sistemului Naţional 
de prestare a serviciilor informaţionale (SNPSI), care poate repre-
zenta o platformă pentru atragerea investiţiilor la nivel naţional al 
TI (tehnologiilor informaţionale). Totodată experienţa europeană 
în direcţia respectivă demonstrează sporirea numerică a servicii-
lor informaţionale, prestate cetăţenilor şi business-ului, ampli că 
mult calitatea acestora, securitatea informaţională, protecţia date-
lor şi transparenţa dintre stat şi societate [6, p.22].

Totodată sondajele sociologice şi cercetările efectuate de 
Centrul Acces Info atestă un de cit de cultură a accesului la infor-
maţie, atât la nivelul autorităţilor publice, cît şi al cetăţeanului, şi 
această inconvenienţă trebuie eliminată prin deschiderea autorită-
ţilor publice şi cultivarea cetăţeanului responsabil. Deci, implica-
rea mai activă a bibliotecilor în formarea culturii informaţionale, 
în organizarea publicului în raport cu capitalul informaţional ar 
mobiliza şi cataliza dezvoltarea ţării în sens democratic.

Astfel, implementarea formulei de succes, reprezentată de cei 
trei „C”, devine obligatorie şi de nitivă: „Colaborare. Comunica-
re. Coordonare” pentru realizarea cerinţei sociale. În condiţii de 
competitivitate, bibliotecile îşi con rmă poziţia de lideri printre 
furnizorii de informaţie, prin capitalul uman profesional şi prin 
calitatea şi operativitatea serviciilor şi produselor propuse pe piaţa 
informaţională.

Cercetarea aspectelor privind accesul la informaţia publică 
prin intermediul bibliotecii identi că câteva probleme: bibliotecile 
publice au sesizat oportunităţile imense oferite de Societatea In-
formaţională, dar nu reusesc, deseori, să pro te de ele; chiar dacă 
bibliotecile reuşesc să convingă membrii societăţii că sunt capabile 
de schimbări de atitudini, de idei inovatoare, parteneriate, infor-
maţia întârzie să sosească din cauza imobilităţii celorlalte părţi in-
teresate; au apărut o mulţime de alternative pentru diversi carea 
şi e cientizarea serviciilor de bibliotecă, însă acestea sunt di cil de 
implementat din motive  nanciare şi nu numai; bibliotecile publi-
ce au nevoie de o susţinere mai mare  nanciară din partea statului 
şi a administraţiei publice locale etc.
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În acest sens, recomandăm: regimul de acces la informaţie 
trebuie inclus în Politica internă de bibliotecă,  ind o practică in-
ternaţională de succes, care merită a   preluată şi acomodată în 
spaţiul autohton; elaborarea unor programe de stat în vederea 
acordării instituţiei bibliotecii statutul de Centru de Informare; in-
stituirea unui nou parteneriat cu administraţia publică, care este în 
prezent instituţia  nanţatoare a bibliotecii publice, dar care poate 
deveni şi partener de colaborare; acordarea atenţiei deosebite a ac-
cesului la informaţia publică, liant în promovarea şi deschiderea 
spre o societate democratică şi liberă.

Încercând să răspundem la toate obiectivele propuse în cer-
cetarea de faţă, putem conchide: 

-  odată cu schimbările ce au loc în societate, ca rezultat al 
evoluţiei acesteia, se transformă şi biblioteca,  ind parte 
din arealul societal, devenind Centru de Informare pentru 
comunitatea pe care o serveşte, răspunzând promt şi ope-
rativ la orice gen de informaţie, inclusiv la informaţia de 
interes public;

-  biblioteca se suplimentează cu un nou rol social, cel de 
mediere, între comunitatea producătorilor şi cea a consu-
matorilor;

-  biblioteca îşi diversi că serviciile informaţionale pentru a 
răspunde cerinţei sociale;

-  biblioteca îşi crează astfel o imagine notorie, atrăgând de 
partea ei publicul consumator;

-  biblioteca iniţiază diverse parteneriate, colaborări cu dife-
rite instituţii posesoare a resurselor informaţionale o ciale 
publice;

-  biblioteca reuşeşte să se a rme ca mediu de acces la in-
formaţie, prin asigurarea accesului la informaţia publică, 
 ind în căutare permanentă de noi forme şi arii de a rma-
re.

Note: 
¹ Msc.Barbro Wigell-Ryynanen, Consilier pentru Problemele 

de Bibliotecă în Ministerul Culturii din Finlanda. Asigurarea ac-
cesului la informaţie, cunoaştere şi experienţă culturală, material 
prezentat în cadrul unui forum internaţional la Bucureşti „Cartea. 
România. Europa, 2009”.
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ACCESUL DESCHIS — FACILITATOR AL ACCESULUI 
LA RESURSELE ŞTIINŢIFICE

ACCESULUI DESCHIS – UN NOU MODEL DE 
COMUNICARE ŞTIINŢIFICĂ

Nelly ŢURCAN, dr., conf. universitar
Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională
Universitatea de Stat din Moldova

Introducere
Pentru a favoriza dezvoltarea cunoştinţelor, savanţii au ne-

voie de acces la literatura ştiinţi că relevantă. Această literatură 
din ce în ce mai mult capătă un caracter interdisciplinar, se scum-
peşte la nivel naţional şi global, iar digitizarea, precum şi tehnolo-
giile moderne, impun restricţii de licenţă. Acest proces, de aseme-
nea, este în plină evoluţie.
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Savanţii chiar şi din cele mai bogate universităţi din lume 
întâmpină di cultăţi în accesul la literatura de specialitate. Ce mă-
suri pot   întreprinse? Mişcarea privind Accesul Deschis (Open 
Access – OA) ar putea oferi un răspuns la această întrebare. Mulţi 
dintre susţinătorii acestei iniţiative sunt cointeresaţi în transforma-
rea sistemului de comunicare ştiinţi că astfel încât acesta să poată 
funcţiona în mod e cient într-un mediu care se schimbă foarte ra-
pid din punct de vedere tehnologic.

Accesul Deschis este un fenomen relativ recent, aplicat în 
comunicarea academică şi ştiinţi că. Acesta a pornit de la convin-
gerile că cercetările academice şi cele  nanţate din banii publici ar 
trebui să  e accesibile în mod liber, în special cu răspândirea tehno-
logiilor informaţionale şi de comunicare (TIC) şi a Internetului. În 
anii 1990, criza din biblioteci, cât şi motivele  nanţării insu ciente 
au atras atenţia asupra unui model nou de publicare care ar oferi o 
alternativă pentru abonarea la revistele scumpe. Această iniţiativă 
a motivat şi sponsorii, care  nanţau cercetările, de asemenea, să  e 
interesaţi în accesibilitatea informaţiei despre cercetările care ei le 
 nanţează.

În ultimii ani OA a fost acceptat ca un obiectiv important în 
realizarea accesului deschis la informaţia ştiinţi că de către insti-
tuţiile, organismele de  nanţare şi de cercetare, biblioteci şi de unii 
editori. Cu părere de rău, oamenii de ştiinţă nu sunt atât de  exi-
bili în realizarea şi susţinerea OA, dar, atunci când savanţii înţeleg 
obiectivele Accesului Deschis, cercetătorii bene ciază de el cel mai 
mult [75]. Cu toate acestea, savanţii acţionează lent cu privire la 
realizarea accesului deschis la informaţia ştiinţi că. Dar, este sem-
ni cativ că iniţiativa Open Access, în mare măsură, depinde de 
comunitatea ştiinţi că. Motivele acceptării OA de către savanţi au 
fost examinate în cercetarea lui A.Swan şi S.Brown [74]. În studiu 
sunt speci cate mai multe motive importante pentru promovarea 
rezultatelor cercetărilor prin intermediul modelelor OA:

• de a scoate în evidenţă mijloace alternative de acces liber 
la informaţia din revistele ştiinţi ce;

• de a familiariza autorii cu noile  liere de difuzare şi acces 
la informaţia ştiinţi că;

• de a prezenta surse alternative care măresc vizibilitatea şi 
impactul cercetărilor ştiinţi ce etc.
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Rezultatele studiului au constatat că în topul priorităţilor 
pentru accesul deschis la rezultatele cercetărilor este posibilitatea 
de a raporta comunităţii despre rezultatele ştiinţi ce, astfel comu-
nitatea ştiinţi că ar putea avea acces la publicaţiile altor cercetă-
tori. De exemplu, în baza de date Web of Knowledge sunt indexate 
9.225 articole ale savanţilor din Republica Moldova, publicate în 
perioada (1972-2010). Aceste articole, însă, nu sunt accesibile pen-
tru cercetătorii şi studenţii din Moldova, pentru că sunt publica-
te în revistele ştiinţi ce la care bibliotecile din Moldova, în marea 
parte, nu sunt abonate. De asemenea, datorită accesului deschis, 
savanţii doresc să obţină un impact al publicaţiilor şi cercetărilor 
efectuate. 

Într-o anumită măsură rezultatele studiului lui A.Swan şi 
S.Brown, menţionat mai sus, au fost con rmate de o cercetare, re-
alizată în anul 2008 de Fundaţia Biosciences din Marea Britanie 
[50]. O majoritate semni cativă a respondenţilor au sprijinit ideea 
OA. 74.11% din 1062 respondenţi consideră că revistele OA au fost 
o idee bună, menţionând mai multe motive: accesul mult mai larg 
la informaţie; economii de costuri; cercetările  nanţate din fonduri 
publice ar trebui să  e la dispoziţia publicului; creşterea număru-
lui de cititori şi de citări; cât şi un argument general „cunoştinţele 
ar trebui să  e gratuite”.

Originea mişcării pentru Accesul Deschis la 
informaţia ştiinţi că
Primele exemple de acces deschis la informaţiile ştiinţi ce 

publicate se referă la domeniul educaţiei. Peter Suber citează anul 
1966 în care primul „acces deschis” (termenul nu a fost în uz la 
acea vreme) a fost oferit la sursele de informaţii bibliogra ce. Ac-
cesul a fost oferit la baza de date de ERIC – Educational Resources 
Information Center (Centrul Resurselor de Informare Educaţionale), 
lansat de Departamentul de Educaţie al SUA şi Biblioteca Naţio-
nală de Educaţie (National Library of Education). Accesul a fost 
oferit la început la cărţi, iar apoi şi articole din reviste.

În anul 1987 revista online New Horizons in Adult Education, 
publicată în cadrul unui proiect de Universitatea Syracuse Kel-
logg, pentru prima dată începe să ofere acces gratuit la articolele 
recenzate [48]. Doi ani mai târziu, Stevan Harnad a lansat ideea 
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unei comunicări deschise. În anul 1989 el a în inţat revista elec-
tronică Psychology, consacrată problemelor de psihologie. Posibi-
lităţile tehnologice ale revistei au fost folosite iniţial doar pentru 
informarea electronică a autorilor, apoi au servit drept bază pentru 
recenzarea colegială interactivă (online peer-review) a articolelor 
pentru revista Behavioral and Brain Scieces (BBS). Treptat în mediul 
electronic s-a format un nou tip de publicaţii, care conţineau co-
mentarii, critică şi răspunsurile autorilor. Acest nou gen de creaţie 
„electronică” S. Harnad l-a numit „skywriting” [37] — „scriere în 
cer”, adică în spaţiu vizibil şi fără hotare. Datorită modului deschis 
şi a posibilităţii de a comunica direct, practic în timp real, în cadrul 
revistei BBS s-a format o comunicare activă şi creativă.

În anul 1994 Stevan Harnad, în cadrul listei de discuţie pe 
tema „Reviste electronice”, a lansat o adresare, care invita savanţii 
să creeze arhive ale publicaţiilor proprii şi să le plaseze pe Internet 
în acces deschis. Această adresare a servit drept început pentru 
mişcarea Open Access. Ideea principală a acestei iniţiative constă 
în faptul că informaţia ştiinţi că, care savanţii sunt dispuşi s-o ofe-
re gratuit comunităţii ştiinţi ce, trebuie să  e plasată în reţeaua 
Internet pentru accesul deschis.

Mişcarea pentru Accesul Deschis la informaţia ştiinţi că 
este activ promovată în ultimii ani,  ind susţinută de tot mai mulţi 
participanţi. Aceasta este în prezent dezbătută de către guverne, 
organisme de  nanţare, editori şi de către universităţi din întreaga 
lume. Există bene cii economice, sociale şi educaţionale conside-
rabile de a face accesibile rezultatele cercetărilor, de a le pune la 
dispoziţie fără bariere  nanciare, juridice şi tehnice [24]. Autorii 
studiului Economic Implications of Alternative Scholarly Publishing 
Models: Exploring the costs and bene ts menţionează următoarele 
bene cii: a) costurile pentru modelele alternative de publicare şi 
accesul deschis la literatura ştiinţi că sunt mult mai reduse, ast-
fel universităţile şi instituţiile de cercetare pot economisi resursele 
 nanciare; b) accesul deschis poate avea bene cii pe termen lung 
net substanţiale în comparaţie cu modelele tradiţionale; c) impac-
tul articolelor cu acces deschis este mai mare decât a articolelor 
din revistele prin abonare; d) din punct de vedere al costurilor, re-
vistele electronice cu acces deschis şi autoarhivarea sunt mult mai 
e ciente etc. Cu toate că este necesar de a realiza mai multe acţiuni 
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la nivel de stat şi instituţional, este evident că accesul deschis a 
schimbat pentru totdeauna domeniul comunicării ştiinţi ce.

Accesul Deschis propune modalităţi alternative de publica-
re a rezultatelor ştiinţi ce. Promovarea OA s-a transformat într-o 
mişcare care avea la bază o  lozo e, cadru legal şi realizare teh-
nică. Unul din cele mai esenţiale motive pentru realizarea OA a 
servit nemulţumirea savanţilor faţă de creşterea rapidă şi neconte-
nită a preţurilor la revistele ştiinţi ce, în timp ce bibliotecile erau 
nevoite să reducă bugetul pentru abonare.

Conform datelor din revista Library journal, cele mai esenţia-
le majorări ale costurilor pentru reviste au fost înregistrate pentru 
revistele din domeniul ştiinţelor fundamentale şi reale. De exem-
plu, costul revistelor din domeniul chimiei a crescut de la 1.995 
USD în anul 2000 până la 2.695 USD în anul 2004; în domeniul 
 zicii – de la 1.865 USD până la 2.543 USD [55]. În prezent cel mai 
mare procent de creştere a costurilor revistelor se înregistrează în 
domeniul ştiinţelor sociale, cu toate că cifrele absolute rămân cu 
mult mai joase decât în ştiinţele reale. Astfel, din anul 2000 până în 
prezent, costul revistelor în domeniul ştiinţelor politice a crescut 
cu 59%, de la 226 USD la 360 USD; costul revistelor sociologice s-a 
majorat cu 54 la sută; în domeniul educaţiei, în economie şi busi-
ness — cu 49% [56, 84].

Modelul tradiţional al revistelor ştiinţi ce provoacă insati-
sfacţia din partea autorilor şi utilizatorilor informaţiei ştiinţi ce 
din motivul costurilor excesive pentru abonare la revistele ştiin-
ţi ce, aceasta  ind re ectată în sintagma „criza serialelor”, care 
a devenit un subiect-cheie în abordarea sistemului comunicării 
ştiinţi ce. Noul model este mult mai eterogen şi  exibil, şi inclu-
de toate avantajele mediului electronic. Aplicarea noului model al 
comunicării ştiinţi ce contribuie la crearea unor relaţii noi între 
autori, editori, bibliotecari şi utilizatorii informaţiei ştiinţi ce. În 
acelaşi timp, dezvoltarea tehnologiilor informaţionale creează pre-
mise pentru redistribuirea responsabilităţilor, de exemplu, publi-
carea lucrării ştiinţi ce poate   efectuată nu numai de editură, dar 
şi de bibliotecă sau nemijlocit de autor. În aceste condiţii biblioteci-
le încearcă să-şi consolideze poziţiile prin crearea unor resurse mai 
accesibile,  exibile şi mai ieftine de acces la informaţia ştiinţi că.
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Reieşind din situaţia creată (creşterea continuă a ratei de abo-
nare la reviste, investiţii mari în editare, extinderea posibilităţilor 
Internetului etc.), comunitatea academică a reacţionat prin cererea 
de a avea „Acces liber la toate publicaţiile academice pe Internet”, 
la fel ca şi accesul liber la alte lucrări prezentate pe web. Această 
cerere de „acces liber” a fost reformulată mai târziu ca „acces des-
chis” [64, p. 98].

Dimensiunile conceptuale asupra Open Access
Mişcarea modernă Accesul Deschis este legată de schimbă-

rile în publicarea academică. Transformările radicale în publicarea 
ştiinţi că s-au pornit prin introducerea reţelelor computerizate, 
deşi, John Willinsky observă că ideea de „acces deschis nu este 
doar un copil al acestor tehnologii noi de publicare” [87, p. 30], 
dar eforturile pentru îmbunătăţirea accesului la cunoştinţe au o 
istorie lungă şi venerabilă. El susţine că accesul deschis poate   
considerat ca un următor pas în susţinerea circulaţiei democratice 
a cunoştinţelor.

În opinia lui Magaly Báscones Domienguez [23], mişcarea 
OA include aspecte politice, tehnologice, juridice şi economice. 
Pentru mişcarea OA este foarte important să pună la dispoziţia 
publicului prin intermediul Internetului publicaţiile din revistele 
recenzate. Sau, aşa cum o văd ei: OA este o încercare de a combina 
dorinţa savanţilor de a publica rezultatele cercetărilor sale în re-
viste ştiinţi ce fără plată, în scopul diseminării la nivel mondial a 
cunoştinţelor din spiritul de investigaţie şi al cunoaşterii.

Exista o varietate mare de de niţii a Accesului Deschis, iar 
conceptul despre OA este încă în evoluţie. Mai multe documen-
te-cheie, referitoare la acest subiect (Declaraţiile de la Budapesta. 
Berlin şi Bethesda), conţin de niţii privind acest termen.

Acţiunile politice pentru sprijinirea accesului deschis au 
contribuit la apariţia unei serii de declaraţii. Potrivit lui P. Suber 
[72], de niţiile privind Accesul Deschis în Declaraţiile de la Buda-
pesta (februarie 2002), Bethesda (iunie 2003) şi Berlin (octombrie 
2003) sunt cele mai importante şi in uente pentru circulaţia OA. În 
Declaraţia de la Budapesta [16] (Budapest Open Access Initiative, 
BOAI) Accesul Deschis este de nit după cum urmează:

„Prin „accesul deschis” la această literatură, înţelegem că este liber 
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disponibilă pe Internet pentru public, permiţând oricăror utilizatori să 
citească, descarce, copieze, distribuie, tipărească, să caute sau să acceseze 
textele integrale ale acestor articole, să le parcurgă pentru a le indexa, să 
le treacă ca date pentru un software sau să le folosească într-un alt scop 
permis, fără bariere  nanciare, legale sau tehnice, altele decât cele insepa-
rabile de accesul pe Internet. Singura constrângere privind reproducerea 
şi distribuţia şi singurul rol pentru drepturile de autor din acest domeniu 
ar trebui să dea autorilor controlul asupra integrităţii muncii lor şi drep-
tul de a   recunoscuţi şi citaţi corespunzător”.

Deşi această de niţie este utilizată şi citată pe scară largă (de 
exemplu, Gary Hall [33] sau John Willinsky [87]), Declaraţiile de 
la Bethesda şi Berlin sunt mai recente. Conform Declaraţiei de la 
Bethesda [11], accesul deschis trebuie să întrunească următoarele 
condiţii:

„1. Autorul(ii) şi titularul(ii) drepturilor de autor oferă tuturor 
utilizatorilor dreptul liber, irevocabil, global şi perpetuu de a accesa şi 
licenţa de copiere, utilizare, distribuire, transmitere şi a şare publică a 
lucrării şi de a face şi distribui lucrări derivate în oricare format digital în 
orice scop responsabil, subiect al unei atribuiri corespunzătoare, precum 
şi dreptul de a face un număr redus de copii tipărite pentru uz personal.

2. O versiune completă a lucrării şi toate materialele suplimentare 
incluzând o copie a permisiunilor, aşa cum a fost menţionată mai sus 
într-un format electronic standard corespunzător, care să  e depozitată 
imediat după publicarea iniţială în cel puţin un depozit electronic online, 
care este sprijinit de o instituţie ştiinţi că, societate ştiinţi că, agenţie 
guvernamentală sau altă organizaţie bine stabilită, care caută să permită 
accesul deschis, distribuţia nerestricţionată, interoperabilitatea şi prezer-
varea pe termen lung (pentru ştiinţele biomedicale, PubMed Central este 
un astfel de depozit)”.

În Declaraţia de la Bethesda, de asemenea, este menţionat 
că „Accesul Deschis este o caracteristică a lucrărilor individuale, 
nu neapărat a revistelor sau a editurilor”, iar „standardele comu-
nităţii, mai mult decât legea drepturilor de autor, vor continua să 
ofere mecanismul pentru întărirea atribuirii corespunzătoare şi 
utilizarea responsabilă a lucrării publicate după cum o fac în acest 
moment”.

În cele din urmă, cea mai recentă dintre cele trei de niţii este 
Declaraţia de la Berlin privind Accesul Deschis la cunoştinţe în 
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domeniul ştiinţelor şi ştiinţelor umanitare. Declaraţia au semnat 
peste 200 de participanţi la conferinţa internaţională care s-a desfă-
şurat la Berlin în perioada 20-22 octombrie 2003. Organizaţiile care 
au semnat Declaraţia de la Berlin [9] s-au angajat să implementeze 
următoarea de niţie a Accesului Deschis:

„1. Autorul(ii) şi titularul(ii) drepturilor de autor ale acestor con-
tribuţii acordă tuturor utilizatorilor dreptul de acces liber, irevocabil, glo-
bal şi o licenţă de a copia, utiliza, distribui, transmite şi a şa public lucra-
rea şi de a face şi distribui lucrări derivate în orice mediu digital în orice 
scop responsabil, cu condiţia respectării drepturilor de autor (standardele 
comunităţii vor continua să furnizeze mecanismul pentru întărirea unei 
atribuiri corespunzătoare şi utilizarea responsabilă a lucrărilor publicate 
aşa cum se face în acest moment), precum şi dreptul de a face un număr 
redus de copii tipărite pentru uz personal.

2. O versiune completă a lucrării şi toate materialele suplimentare 
incluzând o copie a permisiunilor, aşa cum se a rmă mai sus, într-un 
format electronic standard este depozitată (şi astfel publicată) în cel puţin 
un depozit online folosind standardele tehnice potrivite (precum sunt de-
 nirile Arhivelor Deschise) care este sprijinit şi întreţinut de o instituţie 
cu pro l ştiinţi c, o societate ştiinţi că, o agenţie guvernamentală sau 
alte organizaţii bine stabilite care caută să permită accesul deschis, distri-
buirea nerestricţionată, interoperabilitatea şi arhivarea pe termen lung”.

Aceste trei de niţii ale Accesului Deschis diferă foarte puţin 
şi pentru că ele în esenţă sunt similare, este acceptată o denumire 
colectivă Declaraţia BBB.

Declaraţiile de la Bethesda şi de la Berlin pun problema în 
acelaşi fel: pentru o lucrare care urmează să  e OA, deţinătorul 
drepturilor de autor trebuie să dea consimţământul în avans pen-
tru a permite utilizatorilor de a „copia, utiliza, distribui, transmite 
şi a şa public lucrarea şi de a face şi distribui lucrări derivate, în 
orice mediu digital în orice scop responsabil, cu condiţia respectă-
rii drepturilor de autor”.

Toate cele trei de niţii sunt de acord că OA elimină atât ba-
rierele de preţ, cât şi cele de permisiune (autorizaţie). Însă, nu este 
su cient să existe un acces gratuit online şi „utilizare conştiincioa-
să” („fair use”).

Toate cele trei declaraţii, componente ale de niţiei BBB nu 
sunt exact identice privind determinarea barierelor de permisiune 
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(autorizaţie) care ar trebui să  e eliminate. Declaraţia BBB solicită 
eliminarea obstacolelor de copiere şi redistribuire a publicaţiilor. 
Ea nu cere eliminarea barierelor din calea reutilizării comerciale. 
Două din cele trei de niţii componente BBB prevăd înlăturarea ba-
rierelor în distribuţia lucrărilor derivate.

BOAI (Declaraţia de la Budapesta) nu indică modul în care 
proprietarii drepturilor de autor vor operaţionaliza conceptul de 
acces deschis. Prin contrast, Declaraţia de la Bethesda precizează 
că titularii drepturilor de autor vor acorda utilizatorilor anumite 
drepturi în baza licenţelor, iar aceste drepturi trebuie să  e „gra-
tuite, irevocabile, la nivel mondial, perpetuu”. Astfel, în conformi-
tate cu Declaraţia de la Bethesda, utilizatorii au dreptul de a crea 
lucrări derivate. De exemplu, o lucrare ar putea   tradusă în altă 
limbă fără a cere permisiunea autorului.

Declaraţia de la Bethesda introduce, de asemenea, cerinţa ca 
documentele cu acces deschis să se poată depune în arhivele digi-
tale ale unei „organizaţii bine stabilite”, spre deosebire de paginile 
web personale ale autorilor sau arhivele digitale ale căror perspec-
tive de păstrare a informaţiei pe termen lung sunt puse la îndoială. 
Arhivele electronice ale acestor organizaţii vor asigura „arhivarea 
pe termen lung”. Cu alte cuvinte, ele vor păstra documentele digi-
tale cu acces deschis. Cu toate acestea, unii, care pledează pentru 
accesul deschis, a rmă că aceste două cerinţe generale nu sunt ne-
cesare pentru Accesul Deschis [36].

Potrivit lui P.Suber „practic toţi susţinătorii OA sunt de acord 
cu privire la de nirea BBB” [73]. Cu toate acestea, el recunoaşte că 
termenul este diluat şi „accesul adevărat deschis” este discutabil. 
Printre alte motive, el susţine că de niţia lasă loc pentru variaţie. 
Un exemplu din această variaţie este remarcat de Stevan Harnad. 
El menţionează că acceptă de niţia din Declaraţia de la Budapesta 
privind faptul că accesul deschis este oferit gratuit online full-text 
la literatura peer-review. Însă, Stevan Harnad susţine că în această 
de niţie lipsesc două cuvinte importante – imediat şi permanent 
[34]. În consecinţă, el susţine că în de niţie nu este în mod adec-
vat inclus când şi cât timp ar trebui să  e furnizat accesul. Un alt 
element discutabil este dacă ar trebui sau nu o publicaţie cu acces 
deschis să  e recenzată.
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Peter Suber caracterizează conceptul de bază de acces des-
chis în acest mod: un acces deschis înlătură „bariere de preţ” (de 
exemplu, taxele de abonare) şi „bariere de permisiune” (de exem-
plu, dreptul de autor şi restricţiile de acordare a licenţelor) la lite-
ratura gratuită „royalty-free” (de exemplu, lucrări ştiinţi ce create 
de autori pentru acces liber, gratuit), făcându-le disponibile cu 
„restricţii minimale de utilizare” (de exemplu, drepturile de autor 
(author attribution)) [72].

După cum a subliniat H. Moed [49, p. 2048] termenul de ac-
ces deschis are sensuri diferite când este vorba de punerea în prac-
tică a de niţiilor de mai sus. Astfel, Moed susţine că termenul este 
folosit pentru a indica un business model special de publicare şti-
inţi că, în care, în esenţă, autorii articolelor publicate într-o revistă 
achită cheltuielile de publicare, iar textele complete ale articolelor 
sunt accesibile în mod gratuit odată ce acestea sunt publicate. Dar 
termenul de „acces deschis” este, de asemenea, utilizat pentru a 
indica în general accesul deschis sau gratuit la documentele şti-
inţi ce, indiferent dacă acestea sunt publicate într-o revistă care 
funcţionează în conformitate cu modelul de acces deschis sau în-
tr-o revistă care aplică alte business modele, dar, de asemenea, (de 
regulă după câteva luni), depozitate intr-o arhivă cu acces liber, 
cum ar   un site personal sau un repozitar instituţional, sau un 
server cu acces liber la preprinturi.

Declaraţiile BBB au de nit accesul deschis şi au furnizat 
angajamente legate de paradigma OA. Discuţia asupra noţiunii 
de acces deschis a fost dezvoltată prin Declaraţia de la Salvador 
privind accesul deschis „Salvador Declaration on Open Access: the 
developing world perspective” [66], revizuită mai târziu în Declara-
ţia de la Bangalore „A National Open Access Policy for Developing 
Countries” [1].

Au existat numeroase declaraţii suplimentare asupra acce-
sului deschis şi declaraţii ale diferitor grupuri care contribuie la 
înţelegerea privind accesul deschis, inclusiv: Declaraţia Universi-
tăţilor din Marea Britanie privind accesul la publicaţiile de cerce-
tare „Access to Research Publications: Universities UK Position Sta-
tement” [3]; Declaraţia australiană „Australian Research Information 
Infrastructure Committee Open Access Statement” [7]; Declaraţia pri-
vind accesul deschis la informaţia ştiinţi că a Grupului celor Opt 
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„Statement on Open Access to Scholarly Information” [31]; Declaraţia 
IFLA privind accesul deschis la literatura ştiinţi că şi documenta-
ţia de cercetare „IFLA Statement on Open Access to Scholarly Litera-
ture and Research Documentation” [40]; Summit-ul Mondial pentru 
Societatea Informaţională „Declaraţia de Principii”[89] şi „Planul de 
acţiune” [90] etc.

Astfel, în documentele menţionate mai sus, cât şi în alte de-
claraţii este promovată ideea accesului deschis, însă abordările 
sunt diferite.

Asociaţia Bibliotecilor Ştiinţi ce şi din Învăţământ din SUA 
(Association of College and Research Libraries, ACRL) [58] susţine că 
pentru a reforma sistemul de comunicare ştiinţi că este necesar de 
a extinde accesul la publicaţiile ştiinţi ce şi alte scrieri academice, 
de a spori controlul din partea cercetătorilor asupra sistemului de 
publicare academică, de a stabili preţuri rezonabile şi echitabile 
pentru informaţiile ştiinţi ce, cât şi este necesară existenţa unei 
pieţe competitive pentru informaţiile ştiinţi ce şi a unei industrii 
editoriale diversi cate. Cele mai importante principii susţinute de 
ACRL se referă la asigurarea accesului deschis la lucrările de cer-
cetare, asigurarea calităţii în publicare prin peer-review, conser-
varea pe termen lung a informaţiilor ştiinţi ce pentru utilizări vii-
toare şi extinderea informaţiilor ştiinţi ce pentru domeniul public 
etc. Astfel, ASRL promovează ideea lărgirii accesului la informaţia 
ştiinţi că atât pentru mediul de cercetate, cât şi pentru cel public, 
asigurarea calităţii informaţiei ştiinţi ce prin recenzarea publica-
ţiilor, cât şi reducerea costurilor pentru distribuţie, livrare şi ex-
tinderea accesului la cercetarea ştiinţi că. Această abordare, însă, 
nu prevede un principiu foarte important pentru asigurarea unui 
acces echitabil la informaţie – accesul gratuit pentru utilizatori la 
informaţia ştiinţi că şi, în primul rând, asigurarea unui astfel de 
acces la cercetările  nanţate din banii publici.

Asociaţia Bibliotecilor Ştiinţi ce din SUA (Association of Re-
search Libraries, ARL) [27] interpretează accesul deschis în mai mul-
te aspecte:

• Accesul deschis este un mod rentabil de difuzare şi de uti-
lizare a informaţiei. Este o alternativă la modelul tradiţional de 
publicare pe bază de abonament, care a devenit posibilă prin noile 
tehnologii digitale de comunicaţii în reţea. Conform punctului de 
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vedere al ARL, accesul deschis se referă la lucrările care nu urmă-
resc returnarea cheltuielilor  nanciare directe, vor   accesibile gra-
tuit pe Internet pentru cititori în scopuri de instruire şi cercetare.

• Accesul Deschis funcţionează în cadrul legislativ actual 
privind dreptul de autor. Autorii deţin dreptul de autor la operele 
lor. În procesul de publicare, autorii pot transfera editorilor drep-
tul de a posta în acces liber pe Web lucrarea sau autorii pot rezerva 
dreptul de a posta personal propria lucrare pe serverele instituţio-
nale sau disciplinare. Cu toate acestea, autorii păstrează controlul 
asupra integrităţii muncii lor şi au dreptul de a   recunoscuţi şi 
citaţi în mod corespunzător.

• Accesul Deschis este gratuit pentru cititori, însă nu este 
gratuit pentru producători. Costurile pentru producerea publi-
caţiilor digitale de acces deschis sunt considerate mult mai mici 
decât costurile de producţie a literaturii imprimate, dar, cu toate 
acestea, sunt necesare resurse  nanciare şi umane. Taxele de autor 
sau cele instituţionale pentru diseminare sunt propuse ca posibile 
alternative la modelul tradiţional de abonare a bibliotecilor pentru 
 nanţarea costurilor de acces deschis.

• Accesul Deschis se concentrează pe cercetare academică. El 
se axează pe textele ştiinţi ce şi de cercetare pe care cercetătorii le 
oferă comunităţii, fără speranţa de a obţine rambursare  nanciară 
directă, inclusiv articolele recenzate din reviste, preprinturi etc.

• Accesul Deschis şi evaluarea colegială (recenzarea). Acce-
sul deschis nu înseamnă că procesul de recenzare este exclus. Re-
cenzarea este independentă de mediu de publicare, este aceeaşi 
recenzare pentru revistele online, cât şi pentru revistele tipărite.

Un exemplu recent de de nire a principiului accesului des-
chis este de niţia lui G.Hall în care se speci că că prin accesul des-
chis se înţelege că este un acces digital, online şi gratuit pentru cei 
care se pot conecta la Internet fără a achita taxa de abonare, cât şi 
de publicare sau plata pentru vizualizare (pay per view) [33, p. 3]. 
Această de niţie speci că doar unul din principiile OA, şi anume, 
cel de eliminare a barierelor de accesibilitate, însă nu re ectă deloc 
poziţia autorului privind eliminarea barierelor de permisiune.

J.Willinsky susţine că accesul liber este o parte dintr-un ter-
men mai larg numit principiul de acces pe care el îl de neşte ca: 
„un angajament faţă de valoarea şi calitatea cercetării cu o respon-
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sabilitate de a extinde circulaţia acestei lucrări pe cât de posibil mai 
vast şi în mod ideal pentru toţi cei care sunt interesaţi în lucrarea 
dată şi toţi cei care ar putea bene cia de ea” [87, p. xii].

J.Willinsky, de asemenea, menţionează că accesul deschis 
nu este un acces liber şi că mişcarea privind accesul deschis „nu 
funcţionează în negarea realităţilor economice” [87, p. XII]. El mai 
susţine că mişcarea depinde de ampli carea accesului şi de tradi-
ţia academică îndelungată şi durabilă de a extinde circulaţia cu-
noştinţelor.

Pentru de niţiile accesului deschis legate de principiul libe-
rului acces este comun faptul că acestea se concentrează asupra 
bene ciarilor accesului deschis şi mai puţin cu privire la modul în 
care accesul este  nanţat. Lipsa aspectelor  nanciare în de niţii, 
susţine Tove Faber Frandsen, duce la di cultăţi în discuţiile pri-
vind OA, deoarece unii ar putea să nu  e de acord sau să  e împo-
triva accesului deschis în acest sens [28].

Actualmente termenul „Accesul Deschis” este utilizat pe 
scară largă în cel puţin două sensuri. Pentru unii, OA este literatu-
ra digitală, online şi gratuită. Acest sens elimină barierele de preţ, 
dar nu cele de permisiune. Pentru alţii, OA este literatura digitală, 
online, gratuită, fără copyright şi restricţiile de acordare a licen-
ţelor. Această abordate îndepărtează atât barierele de preţ, cât şi 
cele de permisiune. Aceasta permite reutilizarea drepturilor care 
depăşesc utilizarea conştiincioasă. Cel mai des OA este abordat în 
primul sens, în timp ce de niţia BBB descrie OA în al doilea sens.

Savanţii au convenit să folosească termenul de OA în două 
sensuri. Pentru eliminarea barierelor de preţ se foloseşte termenul 
„OA slab” (weak OA), iar pentru eliminarea barierelor atât de preţ, 
cât şi a celor de permisiune se foloseşte termenul „OA puternic” 
(strong OA). Utilizarea termenilor noi sunt o îmbunătăţire clară a 
situaţiei anterioare de ambiguitate. OA slab este o condiţie necesa-
ră, dar nu este su cientă pentru un acces deschis puternic. OA slab 
este adesea folosit în condiţiile când OA puternic nu este posibil, 
iar accesul deschis nu ar trebui să  e amânat până când va putea 
  atins OA puternic.

Astfel, Accesul Deschis este accesul gratuit la literatura de 
cercetare, la copiile online ale articolelor de revistă recenzate (pe-
er-review) şi lucrările conferinţelor, precum şi rapoartele tehnice, 
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tezele şi documente de lucru. În majoritatea cazurilor, nu există 
restricţii de acordare a licenţelor cu privire la utilizarea lor de către 
cititori. Prin urmare, publicaţiile pot   utilizate în mod liber pentru 
cercetare, instruire şi în alte scopuri.

Politicile Open Access
În calitate de politici în domeniul Accesului Deschis vom 

înţelege politicile internaţionale, naţionale şi instituţionale de sus-
ţinere a accesului deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţi ce, pro-
movate de organisme internaţionale, guverne centrale sau locale 
şi diverse instituţii (universităţi, instituţii de cercetare, agenţii de 
 nanţare, biblioteci, edituri etc.).

Este semni cativ faptul că aprobarea politicilor la nivel naţi-
onal şi instituţional nu putea   realizată fără lansarea unor iniţia-
tive internaţionale şi susţinerea acestora de cele mai diverse orga-
nisme internaţionale, europene şi interstatale.

Mişcarea pentru accesul deschis, după cum menţionează M. 
Domienguez [23, p. 52.], constă în diferite aspecte: politice, tehno-
logice, juridice şi economice. Acţiunile politice ale diverselor orga-
nisme sunt menite să susţină şi să promoveze dorinţa savanţilor de 
a publica fără plată rezultatele cercetărilor în revistele recenzate, 
precum şi de a oferi acces liber şi gratuit savanţilor şi societăţii la 
rezultatele acestor cercetări.

Acţiunile politice întreprinse, în primul rând, la nivel inter-
naţional au dus la aprobarea unei serii de declaraţii. Actualmente 
Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţi ce este susţinut 
de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda.

În decembrie 2001 Institutul pentru o Societate Deschisă 
(OSI – Open Society Institute) a organizat la Budapesta o întâlnire 
a susţinătorilor asigurării accesului deschis la literatura şi revis-
tele ştiinţi ce. La întâlnire s-au discutat problemele referitoare la 
identi carea celor mai oportune mijloace de difuzare şi acces la 
publicaţiile ştiinţi ce. În rezultatul acestei întâlniri, la 14 februarie 
2002 a fost aprobată Iniţiativa Accesului Deschis de la Budapesta 
(Budapest Open Access Initiative, BOAI) [16].

În opinia lui David Prosser, presiunea din partea factorilor 
globali: economia cunoaşterii, responsabilitate şi evaluarea, e-şti-
inţa / e-cercetarea şi accesul la date [59, p. 24] s-a manifestat în 
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comunicarea ştiinţi ca în anul 2003 sub aspectul interesului politic 
[60, p. 2]. În acest an au fost făcute publice primele declaraţii de 
sprijin din partea organismelor  nanţatoare, cât şi anunţarea pri-
mei investigaţii importante privind publicarea lucrărilor ştiinţi ce 
în perioada post-Internet.

În acord cu spiritul Declaraţiei Iniţiativei Accesului Deschis 
de la Budapesta, în octombrie 2003 a fost semnată Declaraţia de la 
Berlin privind Accesul Deschis la Cunoştinţe în domeniul Ştiin-
ţei şi Ştiinţelor Umanitare. Importanţa Declaraţiei constă în fap-
tul că pentru prima dată organismele  nanţatoare şi organizaţiile 
de cercetare în mod explicit au recunoscut că „misiunea noastră 
de a disemina cunoaşterea este îndeplinită doar pe jumătate dacă 
informaţia nu este disponibilă cât mai larg şi mai accesibil societă-
ţii” [9]. Noi posibilităţi ale diseminării cunoştinţelor trebuie să  e 
susţinute nu doar prin formele clasice, dar, de asemenea, în mod 
sporit prin paradigma Accesului Deschis, oferit de Internet.

Este semni cativ că politicile promovate prin intermediul 
declaraţiilor internaţionale nu sunt limitate din punct de vedere 
geogra c, dar se referă la toate ţările din lume. Acest lucru poate   
remarcat datorită activităţilor desfăşurate nu doar în Europa, dar 
şi în America de Nord. Interesul la nivelul politicilor a debutat în 
SUA în anul 2003 prin semnarea Declaraţiei de la Bethesda privind 
politica editorială. În această Declaraţie, s-a propus drept scop sti-
mularea discuţiilor în cadrul comunităţii cercetătorilor din dome-
niul biomedicinii privind realizarea accesului deschis la literatura 
ştiinţi că primară [11]. Declaraţia propune paşi concreţi de editare 
operativă şi de promovare a publicaţiilor pentru accesul deschis. 
În acest sens, Declaraţia se adresează tuturor organizaţiilor care re-
alizează şi sprijină cercetările ştiinţi ce, savanţilor care generează 
rezultatele cercetărilor, editorilor care facilitează recenzarea şi di-
fuzarea rezultatelor cercetărilor, savanţilor, bibliotecarilor şi altor 
persoane de care depinde accesul la aceste cunoştinţe.

În Declaraţie se menţionează că, pentru a promova crearea şi 
diseminarea de idei noi şi cunoaştere în bene ciul publicului, este 
necesară o schimbare fundamentală în politicile instituţiilor şi a 
agenţiilor de  nanţare în ceea ce priveşte publicarea de către bene-
 ciarii granturilor. Cu acest scop  nanţatorii trebuie să încurajeze 
bene ciarii granturilor să-şi publice lucrările în acord cu principi-
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ile modelului cu acces deschis pentru a maximiza accesul şi bene-
 ciile către cercetători, oameni de ştiinţă şi publicul din întreaga 
lume. În acelaşi timp, agenţiile de  nanţare au remarcat că sunt de 
acord să  nanţeze costurile necesare ale publicării sub modelul cu 
acces deschis a lucrărilor individuale în revistele peer-review, dat 
 ind faptul că prin orientarea către accesul liber şi deschis unele 
costuri se vor muta către cercetători la nivel individual prin taxe 
per pagină sau către editori prin descreşterea veniturilor.

Au fost propuse politici noi nu doar de agenţiile  nanţatoa-
re, dar şi de biblioteci, editori, grupului de lucru al oamenilor de 
ştiinţă şi al societăţilor ştiinţi ce. Astfel, „societăţile ştiinţi ce sunt 
de acord să a rme sprijinul puternic pentru modelul cu acces des-
chis şi al angajamentului de a atinge în  nal accesul deschis pentru 
toate lucrările pe care le publică” [11].

În cadrul Summit-ului Mondial privind Societatea Informa-
ţională (WSIS) care s-a desfăşurat la Geneva, de asemenea s-au 
discutat problemele accesului deschis la informaţia ştiinţi că. În 
Declaraţia de Principii se menţionează: „Ne străduim să promo-
văm accesul universal, cu şanse egale pentru toţi la cunoştinţele 
ştiinţi ce, să creăm şi să difuzăm informaţii ştiinţi ce şi tehnice, 
inclusiv prin iniţiative de acces deschis pentru publicarea ştiinţi-
 că” [89].

Iniţiativa a fost susţinută la nivelul organizaţiilor internaţio-
nale, inclusiv de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Eco-
nomică (OCDE) care a aprobat Declaraţia cu privire la accesul la 
datele de cercetare realizate din fonduri publice. OCDE a susţinut 
ideea de a oferi acces la rezultatele cercetărilor,  nanţate de stat, 
menţionând că: „... schimbul internaţional de date, informaţii şi 
cunoştinţe este o contribuţie importantă pentru dezvoltarea cer-
cetării şi inovării, iar accesul deschis va mări valoarea investiţii-
lor comunităţii pentru cercetări” [67]. OCDE a arătat că accesul la 
datele din sectorul public prezintă bene cii economice mai mari 
decât venitul care poate   realizat din vânzarea accesului la date 
[39, p. 24]. În 2008 OCDE a elaborat o recomandare a Consiliului 
pentru intensi carea accesului şi utilizarea e cientă a informaţii-
lor din sectorul public care a pus în valoare deschiderea, calitatea, 
noile tehnologii şi conservarea pe termen lung, accesul şi utilizarea 
internaţională a informaţiilor din sectorul public [52].
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În ianuarie 2006 Comisia Europeană a publicat un studiu 
privind evoluţia economică şi tehnică a pieţei publicaţiilor ştiin-
ţi ce din Europa, în care a solicitat de a oferi accesul deschis la 
rezultatele cercetării  nanţate din fonduri publice şi a recomandat 
ca publicaţiile ştiinţi ce susţinute de agenţiile de  nanţare euro-
pene să  e puse la dispoziţii prin arhivele de acces deschis [71]. 
În afară de această concluzie generală, studiul prezintă o serie de 
recomandări utile şi rezonabile pentru a îmbunătăţi diseminarea 
publică a rezultatelor cercetării  nanţate. A fost recunoscută pro-
blema metricilor de calitate. În impact factor există mijloace bune 
pentru a determina calitatea relativă a revistelor. Însă sunt mai pu-
ţine metrici pentru a urmări lucrările individuale sau rezultatele 
cercetărilor care nu au fost publicate prin intermediul căilor tradi-
ţionale (reviste recenzate). Studiul a recomandat (Recomandarea 
A3) extinderea gamei clasamentelor de calitate, asigurându-se că 
noile dimensiuni, legate de calitatea de diseminare, vor   găsite şi, 
eventual, apreciate de către organismele de  nanţare a cercetării. 
Acest fapt con rmă încă odată că sistemul actual de comunicare 
ştiinţi că nu asigură întotdeauna cea mai largă difuzare a informa-
ţiei ştiinţi ce, dar publicarea în revistele „potrivite”.

Recomandarea cea mai importantă a studiului, din punctul 
de vedere al specialiştilor, a fost Recomandarea A1, care a cerut 
accesul garantat la cercetările  nanţate din banii publici. Autorii 
studiului au fost de acord cu opinia altor analişti şi cercetători din 
Marea Britanie, SUA, precum şi din organizaţiile independente, 
care au studiat acest subiect, că vor   bene cii mari de la accesul 
publicului la cercetările  nanţate din banii publici. Recomanda-
rea prevede că agenţiile de  nanţare a cercetărilor „ar trebui să 
promoveze şi să susţină arhivarea de publicaţii în arhive deschise, 
după o perioadă de timp ..., care urmează să  e discutate cu edi-
torii. Această arhivare ar putea deveni o condiţie de  nanţare”. 
Studiul menţionează că această recomandare ar putea   adoptată 
atât la nivel european, precum şi la un nivel naţional.

Ca urmare a publicării raportului, Comisia Europeană a 
oferit tuturor părţilor interesate să-şi expună opinia privind acest 
subiect. Feedback-ul, în general, a fost pozitiv, cu excepţia opini-
ei negative a unor editori. În contextul acestor discuţii a urmat o 
conferinţă privind comunicarea ştiinţi că, găzduită de CE, la Bru-
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xelles, în februarie 2007, care a avut ca scop de a „reuni părţile inte-
resate în problema accesului, diseminării şi păstrării publicaţiilor 
şi datelor ştiinţi ce, de a oferi opţiuni de politică pentru publicarea 
ştiinţi că în cadrul PC7 şi în Spaţiul European de Cercetare” [68].

Până la desfăşurarea acestei conferinţe, în ianuarie 2007, a 
fost lansată Petiţia pentru garantarea accesului public la rezulta-
tele cercetării  nanţate din fonduri publice (Petition for guaranteed 
public access to publicly-funded research results). Această Petiţie re-
prezintă un pas logic, întreprins de Comisia Europeană, materia-
lizat ca şi consecinţă a rezultatelor Studiului asupra evoluţiei eco-
nomice şi tehnice a pieţei publicaţiilor ştiinţi ce din Europa. 28226 
semnatari (28 septembrie 2010) ai Petiţiei cer în regim de urgenţă 
Aprobarea Recomandării A I. din Studiul menţionat „Garantarea 
accesului public la rezultatele de cercetare  nanţate public imediat 
după publicare”. Această recomandare prevede că la nivel Euro-
pean s-ar putea întreprinde următoarele acţiuni: 1) stabilirea unei 
politici europene prin care să  e mandataţi editorii articolelor re-
zultate din cercetarea  nanţată de Comisia Europeană, să  e dis-
ponibile după o anumită perioadă de timp în arhive cu acces liber 
şi 2) explorarea împreună cu Statele Membre şi cu asociaţiile aca-
demice şi de cercetare europene dacă şi cum aceste politici împreu-
nă cu depozitele deschise ar trebui implementate” [57]. Lansarea şi 
semnarea acestei Petiţii reprezintă un apel semni cativ din partea 
comunităţii de cercetare de acţiune din partea Comisiei Europene 
de a îmbrăţişa politicile de acces deschis.

În ianuarie 2008, Consiliul European de Cercetare (European 
Research Council, ERC) a pus în aplicare o politică obligatorie de 
acces public pentru cercetările  nanţate de ERC. Politica aplicată 
prevede că toate publicaţiile peer-review, elaborate în baza proiec-
telor de cercetare,  nanţate de ERC, trebuie să  e depuse la data 
publicării într-un repozitoriu ştiinţi c (disponibil după domeniu), 
cum ar   PubMed Central, arXiv sau un repozitoriu instituţional 
şi, ulterior, să  e în accesul liber în termen de şase luni de la pu-
blicare [25].

Deja s-a menţionat că ideea Accesului Deschis a fost susţi-
nută de mai multe asociaţii internaţionale de cercetători, editori, 
bibliotecari, cum ar   SLA (Special Libraries Association — Asociaţia 
Bibliotecilor Specializate), IFLA, CILIP (Chartered Institute of Libra-
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ry and Information Professionals — Institutul pentru bibliotecari şi 
specialişti în informare), SPARC (Scholarly Publishing and Academic 
Resources Coalition — Coaliţia Editurilor Ştiinţi ce şi a Resurselor 
Academice), LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recher-
che — Liga Bibliotecilor Ştiinţi ce din Europa), EIFL (Electronic In-
formation for Libraries — Informaţia Electronică pentru Biblioteci) 
şi altele. Programul special al EIFL promovează dezvoltarea unei 
reţele globale de reviste şi arhive cu acces deschis.

Astfel, implementarea politicilor privind accesul liber la in-
formaţia ştiinţi că poate   realizată doar pe baza aprobării la cel 
mai înalt nivel (internaţional şi interstatal) a iniţiativelor, declara-
ţiilor referitor la accesul deschis la cunoştinţe.

Pentru cercetătorii din ţările în curs de dezvoltare şi din ţă-
rile în tranziţie există o problemă comună – lipsa de resurse, iar 
factorul care cel mai mult marginalizează cercetătorii este accesul 
la informaţie. Aprobarea politicilor de acces deschis la cunoştinţe 
oferă şanse reale ţărilor în curs de dezvoltare şi ţărilor în tranziţie 
să aibă un acces egal la cunoştinţe şi informaţii prin arhivele digi-
tale şi revistele electronice cu acces deschis.

Avantajele reale ale accesului deschis la revistele de cerceta-
re şi literatură ştiinţi că vor accelera cercetarea, moderniza edu-
caţia, vor contribui la împărtăşirea cunoştinţelor între ţările mai 
dezvoltate şi cele mai sărace, ţările mai puţin dezvoltate.

În ultimii ani în ţările în curs de dezvoltare şi în tranziţie s-au 
întreprins unele acţiuni în scopul lărgirii accesului la informaţia 
ştiinţi că pentru cercetătorii din aceste ţări. Astfel, la nivel naţio-
nal au fost discutate şi aprobate declaraţii privind Accesul Deschis, 
cât şi au fost legiferate politicile naţionale de acces deschis la infor-
maţia ştiinţi că.

În 2005 în cadrul Congresului mondial pe problemele in-
formaţiei medicale şi ale bibliotecilor (World Congress of Health In-
formation and Libraries) a fost aprobată Declaraţia de la Salvador 
privind accesul deschis (Salvador Declaration on Open Access) [66]. 
Declaraţia de la Brisbane privind accesul deschis (Brisbane Declara-
tion on Open Access) [13], aprobată în septembrie 2008 la conferinţa 
Accesul Deschis şi Cercetarea (Open Access and Research Conferen-
ce), promovează politicile de susţinere în Australia a Declaraţiilor 
de la Budapesta, Bethesda şi Berlin. În opinia profesorului Arthur 
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Sale, Declaraţia de la Brisbane este în stare să pună în aplicare într-
un an politica accesului deschis pe teritoriul Australiei şi, în acelaşi 
timp, poate servi drept model pentru alte ţări privind promovarea 
OA [65].

Politicile unor state CSI privind accesul deschis la cunoştinţe 
ştiinţi ce şi patrimoniul cultural au fost conformate prin Decla-
raţia de la Belgorod (Belgorod Declaration on open access to scienti c 
knowledge and cultural heritage) [8] care a fost semnată la 30 ianua-
rie 2008 de 10 rectori ai universităţilor din Belarus, Federaţia Rusă 
şi Ucraina. Declaraţia con rmă promovarea dezvoltării treptate a 
accesului public online la cunoştinţe ştiinţi ce şi a patrimoniului 
cultural, acumulate şi în mod constant generate de universităţile 
din Comunitatea Statelor Independente, stabilirea în mod consec-
vent a măsurilor de susţinere a accesului deschis. În scopul punerii 
în aplicare a accesului global şi deschis la cunoştinţe, viitorul web 
trebuie să  e durabil, interactiv şi transparent, precum şi conţinu-
tul şi instrumentele software trebuie să  e compatibile şi disponi-
bile în mod liber.

Dintre statele CSI putem remarca politica instituţională con-
secventă a Ucrainei în susţinerea iniţiativelor accesului deschis. 
Astfel, în iunie 2009 a avut loc un eveniment destul de important 
pentru Ucraina, a fost aprobată Declaraţia de la Olvia (Yalta, Cri-
meea, Ucraina, 12 iunie, 2009) a Universităţilor, semnată de 26 
rectori ai universităţilor din Ucraina. Declaraţia de la Olvia încu-
rajează universităţile să dezvolte politicile instituţionale de acces 
deschis, să susţină prin acţiuni concrete liberul acces la informaţia 
ştiinţi că a comunităţilor academice şi a întregii societăţi prin cre-
area arhivelor instituţionale şi revistelor electronice cu acces des-
chis.

Din ianuarie 2007 Legislaţia Ucrainei stipulează respectarea 
accesului deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţi ce  nanţate din 
bugetul de stat [91]. O Lege similară privind Ştiinţa şi Cercetarea 
a fost aprobată în 2009 şi de Parlamentul Lituaniei. Articolul 45 
al acestei Legi prevede că, în scopul garantării calităţii, transpa-
renţei cercetărilor ştiinţi ce şi pentru a stimula progresul ştiinţi c, 
toate rezultatele activităţii ştiinţi ce desfăşurate din banii publici 
trebuie făcute publice prin intermediul Internetului sau prin alte 
mijloace [2].
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După aprobarea declaraţiilor internaţionale BBB, cât şi a ce-
lor naţionale, s-a manifestat o creştere a acţiunilor legislative în 
mai multe ţări în tranziţie pentru legiferarea Accesului Deschis la 
informaţia ştiinţi că.

La 23 mai 2007 Parlamentul Braziliei a examinat Legea referi-
toare la difuzarea rezultatelor cercetărilor ştiinţi ce, primul articol 
al căreia stipulează că toate universităţile şi instituţiile de cercetare 
ştiinţi că trebuie să organizeze arhive instituţionale de OA, în care 
vor   depozitate rezultatele cercetărilor.

Comisia Naţională pentru Cunoştinţe (National Knowledge 
Commission) din India a cerut ca toate articolele ştiinţi ce, editate 
de savanţii indieni şi realizate din banii publici, să  e arhivate într-
un format OA standardizat şi plasate în acces deschis pe web site-
uri personale. Iar după constituirea portalului academic naţional 
de acces deschis, aceste publicaţii ştiinţi ce trebuie să  e plasate 
suplimentar în această arhivă.

Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiilor din China a adoptat poli-
tica accesului deschis pentru rezultatele cercetărilor ştiinţi ce, iar 
universităţile din Hong Kong au lansat politica accesului deschis 
pentru cercetările  nanţate din banii publici.

Unul din rolurile importante ale societăţii cunoaşterii este 
garantarea faptului că rezultatele cercetării sunt puse la dispozi-
ţia tuturor. În acest sens, este necesar de a conlucra cu factorii de 
decizie la toate nivelele pentru a încuraja mandatarea şi elaborarea 
politicilor de acces deschis.

În Republica Moldova politica de stat în sfera ştiinţei şi ino-
vării este realizată în baza Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al 
Republicii Moldova, aprobat în iulie 2004 [17]. Câteva articole ale 
acestui Cod prevăd garantarea accesului la informaţia ştiinţi că. 
Statul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, garantează: susţine-
re prin asigurarea accesului la informaţii, prin diseminarea acesto-
ra în conformitate cu legislaţia în vigoare (Articolul 63); asigurarea 
informaţională a subiectelor activităţii din sfera ştiinţei şi inovării 
conform legislaţiei în vigoare (Articolul 66); dreptului de acces li-
ber şi nediscriminatoriu la resursele de informaţii ştiinţi co-teh-
nologice (Articolul 116). De asemenea, Codul prevede mai multe 
atribuţii ale organizaţiilor de informaţii ştiinţi co-tehnologice (Ar-
ticolul 122): obţinerea, colectarea, stocarea, prelucrarea, utilizarea 
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şi diseminarea informaţiilor ştiinţi co-tehnologice; monitorizarea, 
înregistrarea şi evidenţa lucrărilor din sfera ştiinţei şi inovării,  -
nanţate de la bugetul de stat şi din alte surse, inclusiv în cadrul 
proiectelor internaţionale; asigurarea accesului liber la resursele 
de informaţii ştiinţi co-tehnologice etc.

Însă, putem constata că la nivelul politicii de stat în Moldova 
nu este garantat accesul deschis la cercetările ştiinţi ce, în primul 
rând, ale celor  nanţate din banii publici.

Iniţiativa creării mijloacelor care ar permite circulaţia fără 
bariere a informaţiei ştiinţi ce pentru întreaga societate, cât şi a 
canalelor de comunicare noi pentru a oferi publicului acces la cu-
noştinţele ştiinţi ce în Moldova a fost lansată de bibliotecile uni-
versitare şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova.

O serie de ateliere de lucru naţionale şi regionale, sponso-
rizate de Open Society Institute (OSI) şi organizate de Fundaţia 
Informaţia Electronică pentru Biblioteci (EIFL), au contribuit la 
crearea grupurilor de lucru pentru Accesul Deschis, precum şi re-
dactarea recomandărilor naţionale privind OA. Cu sprijinul EIFL, 
IFLA, EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Docu-
mentation Associations) şi a Consorţiului eIFL Direct Moldova, au 
fost organizate mai multe acţiuni în scopul promovării ideilor Ac-
cesului Deschis în Moldova: Seminarul internaţional „Acces des-
chis (Open Access): explorarea comunicării ştiinţi ce” (23-24 iu-
nie, 2008); conferinţa internaţională “Copyright: Enabling Access 
or Creating Roadblocks for Libraries?” (13-14 noiembrie, 2008); 
seminarul internaţional „Dreptul de autor şi libertatea accesului 
la informaţie în biblioteci” (3-4 decembrie, 2009) etc. Cu prilejul 
marcării Săptămânii Accesului Deschis (19-23 octombrie, 2009) în 
octombrie 2009 Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării 
a USM, Consorţiul eIFL Direct Moldova şi Asociaţia Bibliotecari-
lor din Republica Moldova au organizat masa rotundă „Accesul 
Deschis în Republica Moldova” în cadrul căreia a fost pus în dis-
cuţie proiectul Declaraţiei Asociaţiei Bibliotecarilor din Repu-
blica Moldova privind Accesul Deschis la informaţie [21]. Acest 
document a fost aprobat la 16 octombrie 2009 la Conferinţa Anu-
ală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. În spiritul 
Declaraţiei de la Budapesta privind Iniţiativa Accesului Deschis, 
Declaraţiei de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoştinţe în 
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domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare, semnatarii Declaraţiei 
recunosc importanţa strategică a Accesului Deschis la informaţie şi 
au semnat acest document în scopul promovării Accesului Deschis 
pentru diseminarea cunoştinţelor ştiinţi ce globale şi a creativită-
ţii umane şi pentru determinarea măsurilor care trebuie întreprin-
se de către instituţiile de cercetare, universităţile şi bibliotecile din 
Republica Moldova.

Este cert că trebuie continuat sprijinul accesului deschis la 
nivel naţional nu doar prin declaraţii politice, dar prin aprobarea 
politicii de stat în vederea accesului public la rezultatele cercetări-
lor şi circuitul liber al informaţiei ştiinţi ce.

În prezent tot mai multe grupuri şi centre de cercetare, uni-
versităţi, asociaţii, agenţii  nanţatoare, edituri elaborează politicile 
sale instituţionale privind accesul deschis. Finanţatorii cercetărilor 
ştiinţi ce din ce în ce mai activ încep să mandateze accesul deschis 
la cercetările pe care le  nanţează. În prezent politicile instituţio-
nale se elaborează pentru trei tipuri de organizaţii: instituţii de cer-
cetare ştiinţi că (universităţi, laboratoare, departamente); agenţii 
de  nanţare a cercetărilor ştiinţi ce; editori de reviste ştiinţi ce. 
Pentru  ecare tip de organizaţie sunt create registre ale politicilor 
OA.

Politicile instituţionale se elaborează în conformitate cu re-
comandarea Declaraţiei de la Berlin şi se înregistrează în Registrul 
Politicilor Arhivelor cu Acces Deschis (ROARMAP, Registry of Open 
Access Repository Material Archiving Policies). Politica instituţională 
de acces deschis privind autoarhivarea (mandatul instituţional) se 
înregistrează după crearea repozitoriului şi înregistrarea arhivei 
instituţionale în Registrul Arhivelor cu Acces Deschis (ROAR, Re-
gistry of Open Access Repositories). Potrivit datelor ROARMAP la 28 
septembrie 2010 au fost înregistrate 230 de mandate pentru acce-
sul liber (96 mandate instituţionale, 24 mandate departamentale, 
46 mandate ale Finanţatorilor şi 64 de mandate pentru teze de doc-
torat). Wellcome Trust din Marea Britanie a fost primul  nanţator 
care a înregistrat mandatul pentru accesul deschis (1 octombrie 
2006). Acest mandat condiţionează că copiile tuturor articolelor 
care re ectă cercetările originale şi au fost publicate într-o revistă 
peer-review trebuie să se depună în PubMed Central [42]. Trebuie 
remarcat că politicile instituţionale de Acces Deschis se bazează pe 
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modelul politicii de autoarhivare, elaborată de profesorul Stevan 
Harnad de la Universitatea Southampton [92, p. 8].

În scopul elaborării unei politici de succes privind accesul 
deschis, SPARC [54] recomandă să  e realizate o serie de acţiuni 
cu implicarea diferitor structuri universitare. În primul rând, tre-
buie să  e identi caţi susţinătorii interni ai iniţiativelor Accesului 
Deschis, deoarece doar prin susţinerea şi participarea activă a pro-
fesorilor şi cercetătorilor universitari poate   realizată ideea OA. În 
acelaşi timp, este necesar de a studia cadrul normativ al instituţiei 
pentru a iniţia corect procedura de schimbare a politicii privind ac-
cesul la informaţia ştiinţi că, de a conlucra cu administraţia facul-
tăţilor pentru a stabili cerinţele legale care trebuie îndeplinite de 
politică, de a conlucra cu un comitet existent de la facultate sau de 
a crea un comitet ad-hoc pentru a studia politica de comunicare şti-
inţi că din instituţie. Astfel, conlucrarea cu administraţia facultăţi-
lor sau persoanele responsabile de activitatea ştiinţi că din cadrul 
acestora va permite acumularea informaţiei necesare pentru elabo-
rarea unui plan de acţiuni, care trebuie comunicat profesorilor şi 
colaboratorilor facultăţii, cât şi părţilor interesate. De asemenea, se 
recomandă să  e realizată anchetarea pentru a obţine feedback-ul 
şi pentru a constata dacă colectivul facultăţii sprijină această iniţi-
ativă. Recomandările SPARC prevăd, de asemenea, identi carea 
evenimentelor pentru promovarea, instruirea şi sporirea gradului 
de conştientizare a politicilor de acces deschis, cum ar  : semina-
re, panouri de discuţii, prezentări, workshop-uri; elaborarea unui 
set de recomandări de politică, inclusiv privind aplicarea licenţei 
universitare, cerinţelor faţă de repozitorii; identi carea resurselor 
critice şi sprijinul care vor   necesare pentru punerea în aplicare a 
politicii, inclusiv responsabilitatea pentru menţinerea unei arhive 
instituţionale. Evident că, pentru o plani care de succes privind 
realizarea politicii instituţionale OA, este necesar ca biblioteca in-
stituţiei să se asigure că arhiva este menţinută la nivel bun şi că 
este permisă descărcarea articolelor depuse, că arhiva are su ci-
entă capacitate sau că este plani cată crearea unei arhive noi, cât 
şi să  e identi cate facultăţile care deja au postat publicaţiile pro-
fesorilor pe Internet. Lucrarea lui Simon J. Frankel şi Shannon M. 
Nestor [29] completează publicaţia SPARC şi oferă baze juridice 
şi legale pentru aplicarea unei politici de acces deschis, precum şi 
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pentru a explica cele mai bune practici privind punerea în aplicare 
a acestei politici.

În ultimii ani instituţiile decizionale ale ţărilor a ate în peri-
oada de tranziţie, de asemenea, se implică activ în constituirea mo-
delelor accesului deschis şi elaborarea politicilor de acces deschis. 
Astfel, în baza Raportului cu privire la Strategia Dezvoltării Ac-
tivităţii Editoriale în domeniul Cercetării în Africa de Sud (2006), 
Academia de Ştiinţe din Africa de Sud a aprobat business-modelul 
accesului deschis pentru revistele academice.

Universitatea Tehnică (Middle East Technical University, 
Turcia) obligă cercetătorii universitari să depună atât copiile tutu-
ror articolelor editate, a celor care se a ă la recenzare, cât şi tezele 
de master şi de doctor în repozitoriul universitar. În acelaşi timp, 
universitatea îşi asumă responsabilitatea de a promova şi de a sus-
ţine autorii în publicarea articolelor acestora în revistele cu acces 
deschis.

Primul mandat instituţional de acces deschis în ţările mem-
bre ale EIFL a fost introdus de către Institutul de Economie şi Ma-
tematică a Academiei de Ştiinţe din Rusia. O iniţiativă similară a 
fost implementată de Centrul Ştiinţi c Coordonator din Vologda 
al Institutului de Economie şi Matematică al Academiei de Ştiinţe 
din Rusia şi Institutul de Matematică Aplicată „Keldysh” al Aca-
demiei de Ştiinţe din Rusia. În Ucraina primul mandat instituţio-
nal de acces deschis a fost adoptat de către Universitatea de Stat 
Tehnică „Ivan Pul’uj”. În Polonia, de exemplu, primul mandat in-
stituţional pentru tezele de disertaţie a fost aprobat în 2009 de Uni-
versitatea Adam Mickievicz din Poznan. Mandatul altei instituţii 
ştiinţi ce din Polonia – Institutul de Biochimie al Academiei de 
Ştiinţe – prevede că „toate manuscrisele publicate recent trebuie 
imediat depozitate în versiunea  nala recenzată (dar nu se depo-
zitează versiunea pdf editorială) în depozitul digital. Lucrările tre-
buie depozitate imediat după expirarea embargoului, în funcţie de 
politica editorială” [51].

O analiză a politicilor instituţionale în 15 ţări europene a ară-
tat că 51% din arhivele digitale au o politică de depunere volunta-
ră, în timp ce 25% au o politică de depunere obligatorie sau parţial 
obligatorie. Celelalte 24% de arhive instituţionale nu au o politică 
o cială determinată [30, p. 49]. Astfel, politica obligatorie privind 
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depozitarea materialelor se referă la publicaţiile cadrelor univer-
sitare, tezele de disertaţie, articole publicate în cadrul cercetărilor 
naţionale etc. Cele mai răspândite politici instituţionale (mai mult 
de 50% din arhivele digitale) sunt integrate cu alte sisteme ale in-
stituţiei [30, p. 49].

Politicile emise de diferite instituţii de cercetare ca parte a 
procesului de acordare a  nanţării sunt oferite spre consultare de 
registrul specializat menţinut de Universitatea Nottingham din 
Marea Britanie – SHERPA JULET [69]. Aceste politici sunt structu-
rate în trei grupe:

1. Arhivarea cu acces deschis (Open Access Archiving) — 
cere accesul liber şi gratuit la articolul publicat al autoru-
lui sau versiunea recenzată a articolului (post-print), cu 
toate că embargoul temporar al editurilor minimalizează 
operativitatea accesului la aceste articole.

2. Publicarea cu acces deschis (Open Access Publishing) — 
în scopul operativizării procesului de diseminare a rezul-
tatelor cercetărilor ştiinţi ce solicită publicarea în reviste-
le cu acces deschis sau în revistele hibride.

3. Politica de arhivare a datelor (Data Archiving Policy) — 
solicită arhivarea datelor primare într-o anumită perioa-
dă de timp.

La 28 septembrie 2010 în SHERPA JULIET au fost înregistra-
te 75 de politici ale agenţiilor  nanţatoare din SUA, Franţa, Ger-
mania, Italia, Irlanda, Belgia, Canada, Australia, Spania, Suedia, 
Austria, Ungaria, Elveţia şi Norvegia. În ROARMAP sunt înregis-
trate 46 de politici aprobate şi 8 politici plani cate ale agenţiilor 
 nanţatoare.

În cadrul cercetării JISC/Key Perspectives Survey, realizate în 
Marea Britanie în 2005, 1296 de cercetători din diferite ţări şi dome-
nii ale ştiinţei au răspuns la întrebarea dacă ar îndeplini obligaţia 
angajatorilor şi  nanţatorilor privind autoarhivarea publicaţiilor 
ştiinţi ce. Cercetarea a constatat că 15% din autorii publicaţiilor 
ştiinţi ce autoarhivează publicaţiile sale, 95% din cercetători au 
con rmat că ei ar autoarhiva publicaţiile sale în cazul dacă ar   
obligaţi de  nanţatori sau angajatori (81% vor autoarhiva bene-
vol, 13% cu reticenţe, iar 5% nu ar   îndeplinit această cerere) [74]. 
Aceste date au fost con rmate de testele obiective ale organizaţi-
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ilor care au aprobat politicile de autoarhivare, în care tempoul de 
autoarhivare tinde la 100% [93, p. 23].

În cadrul proiectului ROMEO (Rights MEtadata for Open ar-
chiving), menţinut de către SHERPA la Universitatea din Nottin-
gham, au fost propuse trei politici ( ecare din aceste politici  ind 
desemnată printr-o culoare) privind autoarhivarea articolelor în 
repozitorii: a) politica palid-verde (pale-green policy) – permite au-
toarhivarea pre-printurilor (versiunea articolului până la recenza-
re); b) politica verde (green policy) – permite autoarhivarea post-
printurilor (versiunea articolului după publicare); c) politica sură 
(gray policy) – autoarhivarea este susţinută, dar formală.

În anul 2008 aceste politici au fost extinse prin includerea 
politicilor editurilor pe problemele dreptului de autor. Astfel, s-a 
realizat o clasi care a editorilor luând în considerare condiţiile în 
care aceştia permit autoarhivarea.

Precizarea politicilor editoriale privind problemele dreptu-
lui de autor a contribuit la schimbarea culorilor pentru desemna-
rea acestor politici. Astfel, în loc de trei au fost introduse patru 
culori [41]:

1. politica verde (green policy) — permite autoarhivarea pre-
printurilor şi post-printurilor, de asemenea, pentru post-
printuri nu există limitări (embargo) cronologice şi sunt 
anumite condiţii, legate de dreptul de autor;

2. politica albastră (blue policy) — permite autorului autoar-
hivarea doar a post-printurilor (autoarhivarea pre-prin-
turilor nu este susţinută);

3. politica galbenă (yellow policy) — permite autorului au-
toarhivarea pre-printurilor, autoarhivarea post-printuri-
lor nu este susţinută sau ea poate   realizată cu limitări 
(embargo) cronologice şi condiţii legate de dreptul de au-
tor;

4. politica albă (white policy) — autoarhivarea formal nu este 
susţinută, pentru autoarhivare este necesar de a obţine 
permisiunea editorului (Figura 1).
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Culorile 
ROMEO

Politica de 
autoarhivare Editori %

VERDE
Verde – se poate autoarhiva ar-
ticolul atât înainte de publicare, 
cât şi după publicare / PDF

220 28

ALBASTRU

Albastru – se poate arhiva numai 
versiunea  nală a articolului, 
după aprobarea pentru publi-
care / PDF

196 24,9

GALBEN Galben – se poate arhiva numai 
înainte de publicare 75 9,5

ALB Alb – nu este permisă autoarhi-
varea 296 37,6

Figura 1. Politica de autoarhivare în cadrul 
proiectului SHERPA ROMEO

Actualmente în lista ROMEO sunt 787 de editori (28 septem-
brie 2010), dintre care 62% formal acceptă anumite forme de au-
toarhivare (Figura 2) [70].

 Figura 2. Statistica politicilor editoriale de autoarhivare în ca-
drul proiectului SHERPA ROMEO
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Toate revistele care acceptă autoarhivarea înainte de publica-
re (pre-print) şi după publicare (post-print) a articolelor în versiu-
nea autorilor sunt incluse, conform clasi cării ROMEO, în catego-
ria „verde” (green). Este important că post-printul după conţinut 
este analogic articolului publicat, însă din punct de vedere a for-
mei de prezentare ele diferă. Editorului îi aparţine dreptul asupra 
prezentării editoriale a articolului (arangement typesetting and 
formatting). În realitate aceasta înseamnă că autorul nu poate folo-
si versiunea PDF creată de editură, dar trebuie să creeze o versiu-
ne PDF personală şi apoi s-o plaseze în repozitoriu. Unele edituri, 
însă, insistă ca autorii să plaseze în arhivele electronice versiunile 
PDF create de editură cu scopul promovării stilului particular al 
editurii. De exemplu, Springer, una din cele mai mari edituri şti-
inţi ce, este clasi cată în categoria „verde”. Conform politicii OA 
a editurii, autorul poate autoarhiva post-printul. În acelaşi timp, 
autorul are permisiunea de a autoarhiva şi pre-printurile, dar cu 
anumite condiţii: de a posta articolul pe pagina web personală, de 
a plasa articolul în arhive electronice cu acces deschis ale agenţiilor 
de  nanţare peste 12 luni după publicare,  şierul editorial PDF al 
articolului nu poate   folosit, neapărat trebuie să existe o referinţă 
că varianta originală a articolului publicat este accesibilă pe site-ul 
www.springerlink.com, trebuie să  e indicată sursa publicării arti-
colului, trebuie să  e o trimitere la versiunea articolului din revis-
tă, în unele reviste articolele pot   cu acces deschis după achitarea 
unor taxe suplimentare.

Analiza celor trei tipuri de politici instituţionale de Acces 
Deschis ne sugerează că este necesar de a elabora o politică in-
stituţională OA pentru bibliotecile academice şi ştiinţi ce, dat  -
ind faptul că bibliotecile sunt o verigă importantă în procesul de 
comunicare ştiinţi că. Cu părere de rău, nu există nici o politică 
instituţională a bibliotecilor privind accesul deschis.

Toate politicile putem să le prezentăm în forma unui sistem 
care include politicile aprobate la nivel internaţional, naţional şi 
instituţional, inclusiv şi politica bibliotecilor care sperăm că va   
elaborată (Figura 3).

http://www.springerlink.com
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 Figura 3. Sistemul politicilor de Acces Deschis

Strategiile Open Access
Piaţa publicaţiilor ştiinţi ce se confruntă cu mai multe forţe 

care pot determina o schimbare majoră în modul în care rezulta-
tele cercetărilor sunt distribuite între oamenii de ştiinţă. În primul 
rând, digitizarea sporită a publicaţiilor a provocat o schimbare 
evidentă în publicarea electronică. În al doilea rând, sunt în per-
manentă scădere bugetele bibliotecilor [81], de asemenea, paralel 
cu creşterea constantă a costurilor revistelor, care contribuie la 
anularea masivă a abonării la revistele ştiinţi ce, iar în rezultat ne 
confruntăm cu, aşa-numita, criza serialelor[77]. În scopul de a re-
dobândi un acces larg la rezultatele cercetărilor, sunt dezvoltate 
moduri alternative de publicare a literaturii ştiinţi ce.

Willinsky susţine că doar o de nire vastă privind tratarea 
arhivelor şi publicării cu acces deschis poate re ecta varietatea de 
abordări care sunt acum folosite pentru a spori accesul la ştiinţă şi 
cercetare [87, p. 211].

El grupează varietatea de abordări ale accesului deschis în 
funcţie de modul în care acestea sunt  nanţate şi natura de acces 
pe care acestea le oferă şi identi că zece forme de acces deschis. 
El subliniază faptul că unele dintre aceste forme contravin unor 
de niţii existente ale OA (de exemplu, Budapesta Open Archives 
Initiative, 2002; Declaraţia de la Bethesda, 2003), dar toate formele 
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sporesc accesul la publicaţiile ştiinţi ce şi oferă un acces mai bun 
decât modelele tradiţionale de publicare ştiinţi că (Tabelul 1).

Tipurile de acces deschis la literatura ştiinţi că
Tip de acces Descriere Exemple

Pagina web 
(Home page) 
sau site

Publicaţiile ştiinţi ce 
ale cercetătorilor sunt 
găzduite de paginile web 
(site-urile) personale, 
instituţionale sau departa-
mentale

Prof. John Mackenzie Owen
Curriculum Vitae
Publications and papers
Seminars and lectures
Consultancy activities
Research
University of Amsterdam
Information Science
Turfdraagsterpad 9
NL-1012XT Amsterdam, Neth-
erlands http://cf.hum.uva.nl/
bai/home/jmackenzie

Repozitor 
digital

Repozitorii (arhive) 
instituţionale şi tematice 
cu acces deschis unde 
autorii depozitează opere 
ştiinţi ce şi didactice pub-
licate şi non-publicate

Arhivă cu acces deschis a 
Bibliotecii Universităţii Cornell 
(www.arXiv.org) DSpace la 
Universitatea Cornell (www.
dspace.library.cornell.edu/
index.jsp) (http://ecommons.
cornell.edu/)

Evident 
(subvenţionat)

Accesul imediat şi deplin 
la revistele OA este asigu-
rat datorită subvenţiilor 
guvernamentale şi / sau a 
 nanţatorilor

D-Lib Magazine (www.dlib.
org/about.html)

Model-dual Accesul este asigurat atât 
prin abonarea la revistele 
publicate, cât şi prin ac-
cesul deschis la revistele 
online. Costurile pentru 
abonamente sunt colectate 
pentru susţinerea accesu-
lui deschis

British Medical Journal (http://
group.bmj.com/products/
journals)

Întârziat Taxele de abonare sunt 
colectate pentru ediţiile 
tipărite, iar accesul deschis 
este posibil peste câteva 
luni după publicarea 
revistei

New England Journal of Medi-
cine (www.nejm.org)

http://cf.hum.uva.nl/
http://www.arXiv.org)
http://www.nejm.org)
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Taxa de autor Taxa este achitată de au-
tor sau instituţie pentru 
susţinerea accesului de-
schis (sau, în unele cazuri, 
accesul este achitat pentru 
autor)

BioMed Central (www.biomed-
central.com)
PLoS Biology (http://www.
plosbiology.org/static/informa-
tion.action) 

Parţial Accesul deschis este oferit 
la unele articole dintr-un 
număr, pentru accesul 
la celelalte articole este 
necesară abonarea

Formatul utilizat de către mulţi 
editori pentru publicitate sau 
promovarea unui articol la un 
public mai larg. De exemplu, 
editura Springer oferă acces 
deschis la unele articole dintr-o 
revistă.

Pe cap de 
locuitor

Accesul deschis este oferit 
savanţilor şi studenţilor 
din ţările în curs de 
dezvoltare în calitate de 
contribuţie de caritate, cu 
cheltuieli limitate pentru 
instituţiile participante 
într-un sistem de infor-
mare

HINARI – un Program de ac-
ces la cercetările în domeniul 
sănătăţii (www.who.int/hinari)

Indexat Accesul deschis la 
informaţia bibliogra că şi 
la abstracte cu link-uri la 
articolele full-text cu acces 
plătit pentru vizualizare

PubMed (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/) ScienceDirect 
(www.sciencedirect.com) 
CiteSeer.IST (http://citeseerx.
ist.psu.edu/) 
OAIster (http://www.oclc.org/
oaister/)

Cooperativ Susţinerea revistelor cu ac-
ces deschis şi dezvoltarea 
resurselor editoriale prin 
contribuţia instituţiilor 
membre (de exemplu, 
biblioteci, asociaţii profe-
sionale etc.)

German Academic Publishers 
Project

Tabelul 1. Zece forme ale Accesului Deschis 
(Modi cat după Willinsky, 2006)

În acelaşi timp, în publicaţiile unor autori se menţionează 
„modele hibrid” care nu îndeplinesc în totalitate condiţiile stabilite 
de către avocaţii OA. Acestea sunt modele – cea mai mare parte 

http://www.who.int/hinari)
http://www.ncbi
http://www.sciencedirect.com)
http://www.oclc.org/
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iniţiate de către editori sau biblioteci – care reprezintă doar forme 
slabe de OA şi care nu îndeplinesc în totalitate scopul propus în 
declaraţiile OA [10].

Bernius Steffen ş. a. menţionează şase modele de OA: acces 
deschis parţial, întârziat, retrospectiv, opţional, reviste OA şi de-
pozite digitale [10]. Cele mai multe reviste ştiinţi ce oferă acces 
deschis parţial la conţinutul lor, astfel încât accesul la anumite 
compartimente ale revistei (de exemplu, cuprins, rezumate sau 
editoriale) este gratuit. Un astfel de acces prevede, de asemenea, 
practica unor reviste de a face pre-printuri de articole, care vor   
publicate în numărul viitor, disponibile în mod liber pentru o peri-
oadă scurtă de timp. Accesul deschis întârziat prevede că un editor 
permite accesul la articolele din revistă, după o anumită perioadă 
de timp (embargo), după care drepturile exclusive asupra artico-
lului revin iarăşi la autor. De obicei, această perioadă de embargo, 
durează 6, 12 sau 24 de luni. Editorii, care acordă dreptul de acces 
deschis opţional, oferă autorului dreptul de a lua decizia pentru a 
stabili dacă un articol poate   accesat în mod deschis sau nu. Prin 
plata unei taxe, autorul poate asigura accesul liber la rezultatele 
muncii sale. Editura Springer, de exemplu, utilizează acest model 
în cadrul programului „Springer Open Choice” (http://www.
springer.com/openchoice). Accesul în baza acestui program este 
bazat pe o taxă de publicare relativ mare de $ 3000 [8, p. 64] pen-
tru un articol. Această practică de acces poate avea o in uenţă cu 
efect de descurajare asupra unor autori privind utilizarea efectivă 
a acestui model. Pe lângă aceste posibilităţi de a face lucrările ştiin-
ţi ce disponibile ulterior, se evidenţiază modelul de acces deschis 
retrospectiv care include accesul la materialele retro-digitale, cum 
ar   volume mai vechi (retrospective) ale revistelor (programul 
back le). Aceste modele hibrid numai condiţionat corespund cu 
accesul deschis la rezultatele activităţii ştiinţi ce.

În raportul OECD Digital broadband content: scienti c publi-
shing (Acces vast la conţinutul digital: publicarea ştiinţi că) pe lângă 
unele modele, menţionate mai sus, este remarcat modelul numit 
„Marea Afacere” („Big Deal”). Caracteristicile pieţei şi apariţia erei 
electronice împinge spre modele de afaceri care prevăd că utili-
zatorii pot accesa un set mare de reviste sau informaţii ştiinţi ce. 
În timp ce livrarea electronică devine şi mai importantă, livrarea 
standard prin intermediul exemplarelor tipărite rămâne parte 
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integrantă a activităţii bibliotecilor. Editorii oferă o varietate de 
contracte care permit bibliotecilor să se aboneze atât la versiunile 
imprimare ale revistelor, cât şi cele electronice. Contractele unor 
editori (Elsevier, Blackwell, Springer, Oxford University Press) de 
la bun început au prevăzut livrarea revistelor „imprimare + elec-
tronice”, care prevedea că biblioteca se angajează să continue abo-
narea la revistele tipărite, aşa cum se făcea în trecut, precum şi în 
calitate de supliment, la un cost suplimentar se oferea accesul la 
colectarea electronică deplină. Mai târziu contractele prevedeau 
accesul la revistele „electronice + imprimate”, în prezent contractele 
sunt oferite doar pentru accesul „electronic”. Astfel, modelul „Big 
Deal” prevede că abonaţii instituţionali prin intermediul unui con-
sorţiu plătesc pentru accesul online la un număr mare de titluri de 
periodice (abonamentul de acces este, de asemenea, comun pentru 
bazele de date ştiinţi ce; de exemplu, Consorţiul eIFL Direct Mol-
dova achită accesul la bazele de date EBSCO).

În Figura 4 sunt prezentate diferite modele de OA.

Figura 4. Modele de Acces Deschis 

După cum susţin avocaţii OA, există, de fapt, două modali-
tăţi de a obţine un acces „adevărat”, real deschis: autoarhivarea 
realizată de autori („Green Road OA” — Calea Verde) şi revistele 
OA („Golden Road OA” — Calea de Aur) (Guedon [32], Harnad [35]).
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Prima strategie, numită Calea Verde (Green Road), este au-
toarhivarea. Ea prevede plasarea publicaţiilor electronice (atât a 
lucrărilor editate, cât şi a non-publicaţiilor) în arhivele electronice 
deschise, susţinute de instituţiile de cercetare, învăţământ şi cul-
tură. Aceste arhive sunt numite arhive ale publicaţiilor electronice 
sau depozitarii (repozitorii) instituţionale. Iniţiativa Arhivelor Des-
chise (OAI – Open Archives Initiative) [53] dezvoltă şi promovează 
standardele care sunt axate pe facilitarea diseminării informaţiei. 
Calea Verde este gratuită atât pentru autori, cât şi pentru utiliza-
tori. Într-un raport din anul 2004, EPIC (The Electronic Publishing 
Innovation Centre) a făcut distincţia între arhive şi repozitorii (de-
pozite), în care se speci că că o arhivă este o colecţie a materialelor 
publicate în reviste, iar un repozitor (depozit) este o colecţie de 
materiale care include atât lucrările publicate, cât şi cele non-pu-
blicate. Cu toate acestea, distincţia în cauză nu este des practicată 
şi ambii termeni se folosesc ca sinonime. Potrivit Studiului privind 
evoluţia economică şi tehnică a pieţii publicaţiilor ştiinţi ce în Eu-
ropa [71], sunt speci cate două tipuri de arhive sau repozitorii: 
tematice şi instituţionale (Tabelul 2).

Modele de 
arhive / 
repozitorii

Descriere Exemple

Arhivă 
tematică (pe 
subiecte)

Colectează şi oferă acces la articole 
şi documente pe anumite domenii, 
discipline. Ele au apărut în domenii 
cu tradiţii îndelungate şi pentru 
schimbul de preprinturi în cazul 
în care publicarea rapidă este 
imperativă.

Arhiva tematică în do-
meniul biblioteconomiei 
şi ştiinţei informării a 
Consorţiului Interuni-
versitar CILEA (http://
eprints.rclis.org/perl/
oai2)

Repozitor 
instituţional

Prezervează, diseminează şi 
gestionează publicaţiile ştiinţi ce 
instituţionale, de regulă include 
teze şi disertaţii, rapoarte şi teze ale 
conferinţelor, rapoarte ştiinţi ce şi 
articole publicate şi non-publicate. 
Repozitoriile instituţionale pot   
atât tematice, cât şi multi-disciplin-
are, să acopere mai multe subiecte.

Arhivă cu acces deschis 
a Bibliotecii Universităţii 
Cornell (www.arXiv.
org) Arhiva digitală a 
Universităţii “La Sapi-
enza” din Roma (PADIS) 
(http://padis.uniroma1.
it/)

Tabelul 2. Modele de arhive cu acces deschis: Calea Verde

http://padis.uniroma1
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Una din cele mai cunoscute şi voluminoase arhive (peste 
629.066 de articole) este arhiva Arxiv care conţine pre-printuri în 
domeniul  zicii, matematicii, tehnicii şi altor domenii înrudite [6]. 
Aceste arhive oferă comunităţii un acces nelimitat şi gratuit atât la 
materialele non-publicate (pre-printuri), cât şi la materialele recen-
zate şi post-printuri, în acelaşi rând, pot   consultate disertaţiile, 
dările de seamă şi altă literatură gri. Arhivele pot aparţine orga-
nizaţiilor (universităţilor, instituţiilor de cercetare, laboratoarelor) 
sau pot   organizate după principiul tematic (economie, matemati-
că, biblioteconomie şi ştiinţa informării etc.). Autorii au dreptul să 
autoarhiveze lucrările sale fără nici o restricţie, există doar anumi-
te condiţii privind autoarhivarea post-printurilor. 95% din reviste 
permit autorilor să autoarhiveze articolele după 6 sau 12 luni după 
publicarea articolului în revistă. Cerinţa principală pentru astfel 
de arhive este susţinerea protocolului Iniţiativei Arhivelor Des-
chise OAI PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting), datorită căruia este posibilă utilizarea unei interfeţe 
unice pentru regăsirea şi repartizarea resurselor plasate în acces 
deschis [79]. Astfel, arhivele cu acces deschis sunt compatibile cu 
alte resurse, ceea ce permite regăsirea informaţiei inclusiv şi în ca-
zurile când cercetătorii nu cunosc despre existenţa unor astfel de 
resurse, localizarea şi conţinutul lor. În prezent, există softuri gra-
tuite pentru crearea şi menţinerea OAI, care sunt pe larg utilizate 
în plan mondial (DSpace, E-print, Fedora etc.).

Iniţiativa Arhivelor Deschise este pe larg susţinută în diver-
se ţări. Conform datelor Registrului Arhivelor cu Acces Deschis 
(ROAR, Registry of Open Access Repositories), la sfârşitul anului 
2010 în lume au fost înregistrate aproximativ 1869 [62] de arhive 
cu acces deschis (28.09.2010) din 87 de ţări (Figura 5) [63], iar în 
Directoriul Arhivelor cu Acces Deschis (DOAR, Directory of Open 
Access Repositories) sunt înregistrate 1731 (Figura 6) de arhive, 
dintre care 81% sunt instituţionale, 12% - tematice, 4% - agregatori 
şi 2% - guvernamentale [78].
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Figura 5. Harta înregistrării repozitoriilor conform datelor 
ROAR (Data last harvested: 06-Jul-2010 18:15)

Figura 6. Dinamica creşterii repozitoriilor 
înregistrate în DOAR (2005-2010)

Aceste colecţii electronice facilitează prelucrarea contentu-
lui digital pentru crearea materialelor didactice online, cărţilor 
electronice etc. Lideri în organizarea Arhivelor cu Acces Deschis 
sunt SUA cu 373 de arhive, Marea Britanie – 176, Germania – 141, 
Japonia – 80 (Figura 7). În aceste ţări practic toate universităţile 
au arhive cu acces deschis. Republica Moldova are doar o resursă 
înregistrată în DOAR – Tezele depuse la Consiliul Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare (Figura 8).
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Figura 7. Repartizarea repozitoriilor după ţări 

(după datele DOAR)

Figura 8. Înregistrarea depozitului tezelor CNAA la DOAR

Politica de autoarhivare a fost analizată mai sus, menţionân-
du-se cele patru culori care determină politicile editoriale privind 
problemele dreptului de autor.

Folosirea culorilor de autoarhivare, ca un mijloc de identi-
 care a editorilor prietenoşi faţă de autoarhivare, joacă un rol im-
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portant în mişcarea pentru Accesul Deschis. Aceste culori nu doar 
furnizează informaţii celor care au intenţia de a autoarhiva şi edi-
torilor despre politicile de autoarhivare editoriale, dar acţionează 
ca mijloace de advocacy pentru încurajarea practicilor de autoar-
hivare şi transmit un mesaj clar ce înseamnă de fapt autoarhivarea 
OA.

Arhivele digitale au o importanţă foarte mare şi un rol în 
creştere pentru a mări vizibilitatea cercetărilor universitare şi a 
savanţilor universitari, ceea ce in uenţează asupra ratingului in-
stituţiei. Această concluzie este susţinută de rezultatele recente, 
obţinute în mod independent de către mulţi cercetători: articole 
în versiunea publicată, la care autorii au oferit acces deschis pe 
Internet prin subscriere, şi care au fost obţinute prin autoarhivarea 
versiunii  nale a articolului, sunt descărcate şi citate de două ori 
mai des decât articolele care nu sunt în acces deschis [93, p. 24]. 

Printre alte bene cii ale accesului deschis menţionăm un ac-
ces mul mai larg al utilizatorilor la aceste publicaţii, posibilităţi 
mai simple de regăsire a textelor relevante, un număr mult mai 
mare de cititori, integrarea cu bazele de date ştiinţi ce globale, li-
chidarea izolării ştiinţi ce şi mai multe oportunităţi pentru proiec-
te de cercetare comune.

Dacă abordăm arhivele instituţionale din perspectiva uni-
versităţilor, trebuie menţionate mai multe avantaje: acumularea, 
depozitarea, distribuirea şi asigurarea unui acces durabil, perma-
nent şi de încredere la cercetările savanţilor, a cadrelor didactice şi 
a studenţilor universităţii; soft-urile care permit de a posta uşor re-
zultatele cercetărilor în cadrul arhivelor electronice sunt de încre-
dere şi bine organizate; asigurarea accesului deschis la materialele 
de cercetare, arhivarea acestora şi păstrarea lor (atât conservarea 
materială a e-publicaţiei, cât şi stabilitatea în e-identi care), pre-
cum şi garantarea ireversibilităţii e-publicaţiei.

Cu toate acestea, sunt şi opinii contrare care susţin că aştep-
tările prea euforice din partea depozitelor digitale universitare nu 
s-au adeverit. Un studiu de la Universitatea Cornell a constatat 
că investiţiile pentru organizarea şi dezvoltarea arhivei instituţio-
nale au fost prea mari, în timp ce nici contribuţia şi nici utilizarea 
informaţiei din partea universitarilor nu a fost la nivelul aşteptat 
[20]. Rezultate similare au fost constatate de un studiu realizat la 
biblioteca Universităţii de Medicină din Viena [45, p. 135].
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Cu toate acestea, arhivele instituţionale măresc credibilita-
tea, prestigiul universităţilor în lumea ştiinţi că şi, prin urmare, a 
ratingului universităţii, fapt dovedit de numeroase studii, inclusiv 
de datele statistice [83].

A doua strategie, revistele electronice ştiinţi ce cu acces 
deschis (open access publishing) – Calea de Aur (Golden Road) 
dezvoltă modele alternative de publicare a lucrărilor ştiinţi ce, a 
revistelor ştiinţi ce, a materialelor conferinţelor. Revistele elec-
tronice, de asemenea, efectuează expertiza textelor şi publică în 
acces deschis doar materialele aprobate. Cheltuielile pentru re-
vistele electronice sunt constituite din costul recenzării, pregăti-
rea manuscrisului pentru plasarea pe server. Pentru  nanţarea 
acestor modele sunt atrase investiţiile organizaţiilor, instituţiilor 
de cercetare şi ale universităţilor. În unele cazuri (ce se întâmplă 
mai rar), redacţiile revistelor stabilesc pentru autori sau sponsori 
( nanţatori) o taxă pentru prelucrarea publicaţiilor aprobate pen-
tru plasarea în formatul electronic. Valoarea taxei este variabilă şi 
mobilă. De exemplu, pentru a publica un articol în revista PLoS 
Biology autorul plăteşte o taxă de $1,500. Însă această taxă este 
doar o parte din costul real al publicării. Restul cheltuielilor sunt 
acoperite din granturi din partea susţinătorilor OA sau din taxele 
instituţionale (similare cu taxele de abonare). Însă, în multe reviste 
autorul trebuie să achite costul integral al publicării care poate   
mai mare - $3,000[47]. Evident, când redacţia primeşte subsidii, 
publicarea articolului în revistă pentru autor este gratuită. Este ne-
cesar să remarcăm că, în dependenţă de forma de editare, cheltuie-
lile editorilor pentru revistele OA sunt diferite. Astfel, costul unui 
articol într-o revistă OA, care foloseşte modelul dual de publicare 
(tipărit şi electronic), se estimează la 4,750 EUR, costul unui articol 
în revista tradiţională (tipărită) este de 3,990 EUR, iar într-o revistă 
electronică – 3,420 EUR [38, p. 7].

Dominguez [23] speci că patru modele de publicare cu ac-
ces deschis (Tabelul 3).
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Modele de 
publicare 

OA
Descriere Exemple

AO gratuit Autorii şi utilizatorii nu achită 
nici o taxă. Accesul este doar 
online.

Living Reviews of Solar 
Physics (http://solarphys-
ics.livingreviews.org/). 
Information research 
(http://informationr.net/
ir/) 

OA parţial Accesul deschis este oferit la 
unele articole dintr-un număr, 
pentru accesul la celelalte arti-
cole este necesară abonarea.

Mulţi editori aplică această 
formă pentru promovarea 
revistei şi pentru a lărgi 
audienţa. De exemplu, 
Springer.

OA pe cap 
de locuitor

Accesul deschis este oferit 
savanţilor şi studenţilor din 
ţările în curs de dezvoltare în 
calitate de contribuţie de caritate, 
cu cheltuieli limitate pentru 
instituţiile participante într-un 
sistem de informare.

Oxford University Press 
INTAS PERI

OA plătit Taxa este achitată de autor sau 
instituţie pentru susţinerea ac-
cesului deschis (sau, în unele ca-
zuri, accesul este achitat pentru 
autor). Pentru utilizator accesul 
este gratuit.

Springer Open Choice, 
Public Library of Sciences, 
American Institute of Phys-
ics, Institute of Physics

Tabelul 3. Modele de publicare cu acces deschis: Calea de Aur

Evident, economia de piaţă impune anumite condiţii pen-
tru dezvoltarea revistelor ştiinţi ce. Cu scopul de a oferi acces mai 
larg la informaţia ştiinţi că, dar în acelaşi timp pentru a avea venit 
economic din afacere, editorii revistelor ştiinţi ce implementează 
anumite business modele ale revistelor ştiinţi ce cu acces deschis. 
Astfel, Raym Crow menţionează că o revistă existentă care este 
convertită în revistă OA sau una care se lansează ca revistă OA 
pot in uenţa alegerea unui business model de revistă ştiinţi că cu 
acces deschis [19, p. 11]. 

În cadrul Primei conferinţe pe problemele comunicării ştiin-
ţi ce (Nordic Conference on Scholarly Communication), care s-a des-
făşurat la Lund – Copenhaga în octombrie 2002, a fost anunţat că 

http://informationr.net/
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va   creat Registrul Revistelor cu Acces Deschis (DOAJ), menţinut 
de către Universitatea din Lund (Suedia). Iniţiativa a fost susţinută 
de Institutul pentru Societatea Deschisă (Open Society Institute) şi 
Biblioteca Publică Ştiinţi că (PloS – Public Library of Science) [61]. 
Actualmente în DOAJ sunt înregistrate 5443 de reviste, dintre care 
2/3 sunt înregistrate în Ulrich’s Periodicals Directory  (Directoriul 
Periodicelor Ulrich) [12]. Din cele 5443 de reviste înregistrate în 
DOAJ, 2284 de reviste re ectă informaţia full text la nivel de arti-
cole (28.09 2010) [22]. Acest serviciu înregistrează reviste academi-
ce din 109 ţări şi publicate în 50 de limbi. Cel mai mare număr de 
reviste aparţine SUA – 1128, Brazilia – 491, Marea Britanie – 427 şi 
doar o revistă din Moldova – Computer Science Journal of Moldova, 
editată de Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de 
Ştiinţe din Moldova, care a fost înregistrată în 2009 (Figura 9). Re-
vista oferă acces deschis la toate articolele publicate în perioada 
1993-2010.

Figura 9. Înregistrarea revistei OA Computer Science 
Journal of Moldova la DOAJ

Numărul revistelor cu acces deschis este în continuă creşte-
re, evoluează foarte rapid noi modele de publicare cu scopul de 
a lărgi numărul de utilizatori şi de a oferi noi modalităţi de acces 
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(Figura 10). Susţinătorii OA argumentează că datorită accesului 
deschis in uenţa revistelor se va manifesta prin sporirea număru-
lui de cititori. În acelaşi timp, alţi specialişti consideră că pe termen 
lung calitatea revistelor cel mai bine este susţinută prin modelele 
tradiţionale.

 Figura 10. Dinamica înregistrării revistelor OA în DOAJ 
(2002-2010)

Un factor important pentru toţi autorii este impactul activi-
tăţii lor. În cazul în care autorii pot vedea o îmbunătăţire a impac-
tului activităţii sale datorită accesului deschis, ei vor   mai dispuşi 
să utilizeze modelele OA. T.Brody susţine că „accesul sporit gene-
rează o creştere a impactului” [14]. Există diferite opinii privind 
impactul revistelor cu acces deschis [80]. Unii autori, analizând 
rata de citare a articolelor din revistele OA, aduc dovezi care con-
 rmă impactul accesului gratuit online al publicaţiilor [5, 44]. Une-
le studii demonstrează în mod concludent că nu există avantaje 
OA pentru articolele din revistele din anumite domenii [18, 43]. O 
serie de studii constată un efect mai modest pentru accesul deschis 
(~ 8% în medie). În studiul lui Evans, J. A. şi Reimer, J. a fost de-
monstrat că articolele cu acces deschis sunt mult mai des citate în 
ţările mai sărace. Prin urmare, accesul deschis are o mare valoare 
pentru participarea ţărilor în curs de dezvoltare în cercetarea ştiin-
ţi că la nivel mondial [82].

Modelul comunicării ştiinţi ce în condiţiile 
Accesului Deschis
Deja s-a menţionat că sistemul actual de editare nu mai poate 

satisface necesităţile cercetătorilor privind accesul neîngrădit la re-
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zultatele cercetărilor altor savanţi, ale fondatorilor privind vizibi-
litatea şi diseminarea rezultatelor cercetării, cât şi ale potenţialilor 
utilizatori privind accesul la rezultatele cercetărilor. Cu acest scop 
sunt dezvoltate diferite modele de acces la informaţia ştiinţi că.

Paradigma comunicării ştiinţi ce se modi că ca urmare a 
procesului de digitalizare. Unele modele sugerează că schimbări-
le în cadrul lanţului informaţional al comunicării ştiinţi ce pot   
preluate pentru viitor, ca urmare a digitalizării, care contribuie la 
schimbări structurale. Această schimbare se poate observa în mo-
delele care au fost dezvoltate de Aitchison [4], J.Hurd [39], Fjäll-
brant [26], Buck, Flagan şi Coles [15], Mackenzie [46] etc.

Brian Whitworth şi Roba Friedman sugerează că pentru con-
stituirea unui sistem de schimb al cunoştinţelor este necesar de 
a implementa anumite cerinţe academice: dezvoltarea inovatoare, 
discriminarea calitativă, difuzarea e cientă, participarea democra-
tică şi competenţa autorilor [85]. Considerăm că realizarea acestui 
obiectiv este posibilă prin acceptarea strategiilor OA care modi -
că modelul comunicării ştiinţi ce nu doar la nivel de eliminare a 
restricţiilor de acces, dar „reinventează publicarea academică ca 
un sistem democratic deschis pentru schimbul de cunoştinţe” [86]. 
Modelul propus de B. Whitworth şi R. Friedman respectă această 
cerinţă academică (Figura 11).

 Figura 11. Fluxul informaţional democratic 
(Modi cat după: Whitworth, B. & Friedman, R. Part II, 2009)
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Autorii modelului respectiv consideră că, spre deosebire de 
modelul tradiţional de comunicare ştiinţi că, în modelul demo-
cratic autorii pot trimite editorului articole în mod neo cial (1), 
care la rândul său solicită recenzentul (2) să aprecieze (recenzeze) 
articolul (3), in uenţând astfel lectura cititorului (4). Dar, în ace-
laşi timp, autorii pot transmite articolul direct utilizatorului (5). În 
această schemă rolul editorului şi recenzentului constă în „ghida-
rea către cunoştinţe” [85]. Acest modelul oferă o serie de opţiuni 
de comunicare între actorii procesului comunicaţional de acelaşi 
gen (autor=autor – 5; editor=editor – 6 etc.), cât şi oferă anumi-
te opţiuni pentru autor de a stoca informaţii (de exemplu, într-un 
repozitor) şi pentru utilizatori de a selecta informaţia din resurse 
accesibile în reţea (de exemplu, reviste OA). Dar, principalul efect 
al schimbului de cunoştinţe într-un sistem democratic este  uxul 
mai mare de cunoştinţe.

Analiza structurii modelului tradiţional de comunicare ştiin-
ţi că şi a modelului bazat pe accesul deschis ne permite să consta-
tăm o serie de diferenţe la etapa de achitare a costului publicării, 
deţinerea dreptului de autor, arhivare, acces la informaţie şi dise-
minare (Figura 12). Astfel, în modelul tradiţional costul publicării 
este achitat de editor, copyright-ul, de asemenea, îi aparţine edi-
torului. În modelul OA autorul este atât posesor de copyright, cât 
şi plătitor pentru costul publicării. La nivelul realizării funcţiei de 
arhivare, de asemenea, sunt deosebiri care prevăd diferite formate 
pentru păstrarea informaţiei ştiinţi ce. În modelul tradiţional in-
formaţia ştiinţi că este publicată, stocată şi arhivată atât în forma-
tul tipărit (în reviste tradiţionale şi biblioteci tradiţionale), cât şi în 
formatul digital (reviste electronice, biblioteci digitale). În mode-
lul OA atât publicarea, cât şi stocarea pe termen scurt şi arhivarea 
pe termen lung sunt doar în formatul digital (reviste electronice, 
servere de pre-printuri, agregatoare, biblioteci digitale, arhive 
electronice). Cele mai mari diferenţe sunt remarcate la nivelul di-
seminării informaţiei şi accesul utilizatorilor. Astfel, modelul OA 
prevede un acces gratuit, liber, fără restricţii sau bariere. În mode-
lul tradiţional accesul la informaţia ştiinţi că este contra cost, care 
se achită  e de instituţia prestatoare de servicii (bibliotecă) pentru 
licenţa de acces şi abonarea la reviste sau de utilizator pentru licen-
ţă, abonarea sau livrarea documentului.
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Figura 12. Diferenţa dintre modelul tradiţional de comunicare 

ştiinţi că şi modelul OA

Sistemul de comunicare ştiinţi că trebuie să se adapteze la 
necesităţile mediului de cercetare. El trebuie să sprijine colabora-
rea, în special cea bazată pe comunicarea în reţea. Atât tehnologiile 
informaţionale, cât şi noile politici şi strategii modi că concepţia 
sistemului de comunicare ştiinţi că. Acceptarea politicilor de au-
toarhivare şi crearea revistelor cu acces deschis este o dezvoltare 
inovatoare, o difuzare e cientă a informaţiei ştiinţi ce, participare 
democratică a cercetătorilor (autorilor) şi utilizatorilor la selecta-
rea şi difuzarea informaţiei ştiinţi ce, cât şi implică într-o măsură 
mai mare competenţa autorilor.

Sistemul de comunicare ştiinţi că trebuie să sprijine o uni-
tate mult mai extinsă de comunicare care poate   realizată doar 
prin aprobarea unor modele noi (de ex. modelele Open Access) 
care elimină barierele de acces la informaţie ( nanciare, juridice 
şi tehnice). Modelul OA al comunicării ştiinţi ce prevede căi noi 
de comunicare, cât şi căi diferite care îndeplinesc unele sau toate 
funcţiile de comunicare (înregistrare, certi care, conştientizare, ar-
hivare şi recompensare).
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Oamenii de ştiinţă au nevoie de un sistem de comunicare 
care îi ajută să publice, să acceseze, să refolosească şi să evalueze 
relevanţa şi calitatea informaţiei în mod e cient. Aceste obiective 
pot   cel mai bine îndeplinite printr-un sistem interoperabil care 
integrează publicarea recenzată, accesul liber la informaţia ştiinţi-
 că, arhivarea digitală pe termen lung, cât şi cu alte componente 
ale procesului de cercetare.

Concluzii
Comunitatea noastră are două roluri importante în garan-

tarea accesului public la rezultatele cercetării. Primul constă în 
conlucrarea cu politicienii şi factorii de decizie la toate nivelele, 
pentru a încuraja mandatele şi politicile durabile de acces deschis. 
Aceasta înseamnă sensibilizarea factorilor de decizie nu doar la 
nivelul instituţiei proprii, dar şi a agenţiilor de  nanţare, cât şi la 
nivel politic naţional şi internaţional. Cel de-al doilea rol constă în 
crearea continuă a resurselor cu acces deschis la informaţie.

La nivel european, în special la nivelul Uniunii Europene, sis-
temul de editare ştiinţi că este parte componentă a sistemului de 
cercetare ştiinţi că,  nanţat de UE. În Republica Moldova subiec-
tul accesului deschis nu a devenit un subiect de discuţii ştiinţi ce 
în mediul academic. Problematica accesului deschis la informaţia 
ştiinţi că se discută în cadrul reuniunilor profesionale, organiza-
te de bibliotecile universitare din Moldova. Dat  ind faptul că în 
Republica Moldova iniţiativa Accesul Deschis la rezultatele cerce-
tărilor ştiinţi ce nu a luat amploare şi se a ă în faza unor discuţii, 
considerăm necesare:

• la nivel naţional de a adera la iniţiativele internaţionale 
(Declaraţia de la Budapesta şi Declaraţia de la Berlin);

• la nivel naţional (ideologic) de a aproba o serie de iniţia-
tive şi declaraţii în susţinerea accesului deschis, de exem-
plu, la nivelul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la nivelul 
Consiliului Rectorilor;

• la nivel naţional (politic) de a aproba acte legislative, nor-
mative care ar autoriza accesul deschis la rezultatele cer-
cetărilor ştiinţi ce,  nanţate din banii publici;

• la nivelul instituţiilor de a aproba politici instituţionale 
OA pentru instituţii de cercetare, editori de reviste ştiinţi-
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 ce, agenţii de  nanţare, biblioteci şi de a înregistra aceste 
politici în registrele internaţionale;

• la nivel naţional de a elabora programe şi proiecte pentru 
crearea reţelei naţionale a arhivelor electronice OA şi a re-
vistelor electronice cu acces deschis;

• la nivel instituţional de a crea repozitorii instituţionale OA 
şi reviste electronice cu acces deschis cu înregistrarea lor 
ulterioară în registrele internaţionale respective.

În concluzie este necesar să menţionăm următoarele avanta-
je posibile ale accesului deschis:

(a) Avantaj general: avantajul rezultă din citarea articolelor 
care devin disponibile pentru publicul care nu a avut acces la aces-
te articole mai înainte;

(b) Avantaj precoce: cu cât mai devreme un articol este ac-
cesibil pentru comunitatea ştiinţi că, cu atât mai repede la nivel 
mondial ar putea   citat acest articol;

(c) Selecţie in uenţată: autorii au opţiunea de a plasa în ac-
cesul deschis articole de o calitate mai înaltă decât articole de o 
calitate mai joasă;

(d) Avantaj de calitate: articolele calitative câştigă mai mult 
de la accesul deschis, deoarece acestea sunt mai des citate în com-
paraţie cu articolele de o calitate mai joasă [76].

De asemenea, menţionăm că Accesul Deschis serveşte inte-
reselor multor grupe:

• Autorilor: În comparaţie cu orice reviste bazate pe abona-
re, indiferent de faptul cât de prestigioase sau populare 
ar   ele, Open Access oferă autorilor posibilităţi mult mai 
mari de a răspândi în toată lumea publicaţiile sale ştiinţi-
 ce. Open Access măreşte atât vizibilitatea, cât şi impactul 
lucrărilor ştiinţi ce.

• Cititorilor: Open Access le oferă acces fără bariere la lite-
ratura de care ei au nevoie pentru cercetările proprii, citi-
torii  ind neconstrânşi de bugetele bibliotecilor unde ar 
putea avea acces privilegiat.

• Profesorilor şi studenţilor: Open Access oferă atât celor 
bogaţi, cât şi celor săraci condiţii egale privind accesul 
la resurse şi exclude necesitatea de a obţine permisiunea 
pentru reproducerea sau distribuirea conţinutului publi-
caţiei.
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• Bibliotecilor: Open Access soluţionează problema crizei 
preţurilor pentru revistele ştiinţi ce. Accesul Deschis, de 
asemenea, serveşte intereselor bibliotecii şi prin căi indi-
recte. Bibliotecarii ajută utilizatorii să găsească informaţia 
de care aceştia au nevoie, indiferent de limitele stabilite 
de buget privind colecţiile bibliotecii. Bibliotecarii din uni-
versităţi ajută facultăţile şi colaboratorii acestora să-şi mă-
rească impactul lucrărilor ştiinţi ce, prin aceasta contribu-
ind la creşterea ratingului de cercetare al universităţilor.

• Universităţilor: Open Access măreşte vizibilitatea facultă-
ţilor şi a instituţiilor, reduce cheltuielile lor pentru reviste 
şi avansează misiunea lor în împărtăşirea şi diseminarea 
cunoştinţelor.

• Revistelor şi editorilor: Open Access face articolele lor 
mai vizibile, cu şanse mai mari de a   descoperite, regăsite 
şi de a   utile. Dacă o revistă bazată pe metoda de abonare 
oferă accesul deschis la o parte din conţinutul ei (de exem-
plu, articole selective dintr-un număr sau toate numerele 
deja trecute de actualitate etc.), atunci această revistă poa-
te să-şi folosească vizibilitatea ei sporită pentru a atrage 
toate bene ciile plus abonarea. Dacă o revistă permite 
Open Access prin arhivarea post-printurilor, atunci ea are 
un avantaj în atragerea autorilor în defavoarea revistelor 
care nu permit arhivarea post-print.

• Agenţiilor  nanţatoare: Open Access măreşte returnarea 
investiţiilor lor în cercetare, făcând rezultatele unei cerce-
tări  nanţate mai larg disponibile, mai uşor de descoperit, 
mai lejer de regăsit şi mai utile. Accesul Deschis serveşte 
şi agenţiilor publice  nanţatoare, oferind acces public la 
rezultatele cercetărilor  nanţate public.

• Guvernelor: Guvernele bene ciază de Accesul Deschis în 
toate felurile, în aceeaşi măsură în care bene ciază şi agen-
ţiile  nanţatoare. Accesul Deschis, de asemenea, promo-
vează democraţia prin diseminarea informaţiei guverna-
mentale cât se poate de rapid şi de vast.

• Cetăţenilor: Open Access le oferă acces la cercetările re-
cenzate (majoritatea lor nu sunt disponibile în bibliotecile 
publice) şi acces la cercetările care deja sunt  nanţate din 
banii publici, din impozite. Accesul Deschis, de asemenea, 
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indirect ajută cetăţenii prin faptul că acordă susţinere in-
formaţională cercetătorilor şi altor persoane care se folo-
sesc de rezultatele cercetărilor.
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„Universitatea prin esenţa ei este locul privilegiat de întâl-
nire a unei comunităţi de oameni - studenţi şi profesori, iar cerce-
tarea reprezintă instrumentul esenţial de transmitere a adevărului 
ştiinţi c, bazat pe cele mai noi doctrine, valabile la anumite etape 
de dezvoltare a societăţii. ” [1].

La Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM) 
cercetarea se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul activită-
ţii ştiinţi ce, elaborat în baza prevederilor Legii Învăţământului, 
hotărârilor Guvernului privind cercetarea ştiinţi că şi dezvoltarea 
tehnologică, Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, regulamentelor 
şi dispoziţiilor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare 
(CNAA). Din punct de vedere organizaţional, activitatea de cerce-
tare la ULIM se concentrează în cadrul institutelor de cercetare: 

• Institutul de Cercetări în domeniul Protecţiei Dreptului 
Omului — creat în anul 2006. Scop: optimizarea activităţii ştiin-
ţi ce în cadrul ULIM; Pro l de cercetare: protecţia drepturilor 
omului; Obiective: susţinerea si promovarea studiilor ştiinţi ce în 
domeniul protecţiei drepturilor omului în procesul de edi care a 
statului de drept în Republica Moldova; contribuţia la elaborarea 
proiectelor de lege la procesul de ajustare a legislaţiei RM la stan-
dardele si prevederile normative ale UE; dezvoltarea ştiinţi ca în 
spaţiul academic ULIM în conformitate cu imperativele lansate de 
politica externă a RM; publicarea materialelor teoretico-didactice 
ale cercetătorilor ICDPDO, întru diseminarea informaţiei utile în 
domeniul protecţiei drepturilor omului, atât în spaţiul academic 
ULIM, cât şi peste limitele acestuia;

• Institutul Mass–Media — creat în anul 2004. Misiune: 
desfăşurarea activităţilor de cercetare, formative şi de consultan-
ţă, axate pe stimularea şi e cientizarea procesului de structurare 
social – politică şi axiologică a societăţii; Obiective: cercetarea pro-
blemelor actuale ale evoluţiei sectorului mediatic - comunicaţio-
nal; sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor actuale ale 
dezvoltării mass media; coordonarea la nivel conceptual a imple-
mentării în învăţămîntul jurnalistic-comunicational a standardelor 
educaţionale moderne; formarea cadrelor de jurnalişti şi specialişti 
în comunicare socială la toate nivelurile învăţămîntului; elabora-
rea şi editarea lucrărilor ştiinţi ce şi didactice în domeniul teori-
ei şi practicii jurnalismului şi ştiinţelor comunicării; consolidarea 
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relaţiilor dintre sfera profesională şi cea universitar-academică; 
difuzarea experienţei avansate în domeniul mass media şi a comu-
nicării publice.

• Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice — creat în anul 
2005. Pro l de cercetare: Republica Moldova în contextul istoric, 
politic, economic şi cultural sud-est european; Obiective: studierea 
procesului istoric din cele mai vechi timpuri până la etapa actuală; 
investigarea civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale; cerceta-
rea culturii materiale şi spiritual; studierea proceselor social-eco-
nomice, etno-demogra ce şi politice;

• Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI) 
— creat în anul2005. Misiune: Institutul este conceput ca un an-
samblu de grupuri de cercetare şi programe menite să ofere o bază 
administrativă şi logistică în domeniul  lologiei şi interculturali-
tăţii; Pro l de cercetare: fenomenologia sistemică şi funcţională în 
 lologia contemporană; Obiective: dezvoltarea gândirii  lologice 
pe făgaşul noilor teorii  loso ce, lingvistice, socio-culturale s.a. în 
plan contrastiv: limbile/literaturile/culturile străine în compara-
ţie cu limba/literatura/cultura română şi elaborarea unor soluţii 
moderne şi modele viabile capabile sa contribuie la formarea inte-
lectualilor profesionişti; crearea grupurilor de cercetare tematice 
cu participarea profesorilor Facultăţii Limbi Străine şi Ştiinţe ale 
comunicării ULIM, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor; in-
stituirea scolii doctorale intru asigurarea continuităţii cercetărilor 
efectuate în integrarea ICFI-ului în reţelele internaţionale de cerce-
tare şi de documentare;

•  Institutul de Investigaţii Strategice în Economie al ULIM 
(IISE) — fondat în 2006. Misiune; ridicarea standardelor sistemu-
lui managerial mal IISE în vederea încadrării sistemului de cer-
cetare în circuitul ştiinţi c european şi naţional , care să conducă 
la o restructurare de dezvoltare echilibrată a economiei RM. Pro-
 l ştiinţi c: strategii şi mecanisme de restructurare a economiei 
RM. Obiective: cercetarea problemelor adaptării şi perfecţionării 
politicilor şi mecanismului socioeconomic în cadrul europenizării 
economiei naţionale; evaluarea stării economice naţionale şi valo-
ri carea potenţialului de dezvoltare şi reducere a decalajului eco-
nomic; elaborarea metodelor de evaluare a cauzei crizei în  rmele 
industriale; de a stabili elementele principale de asigurare a mode-
lării corecte, reguli de aplicare a metodelor de modelare;
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• Institutul de Formare şi Cercetare Socială — anul fon-
dării 2005. Obiective: cercetare ştiinţi că şi formare a cadrelor în 
domeniul psihologiei, asistenţei sociale şi sociologiei; Pro l: Meca-
nisme şi modalităţi ale impactului psihosocial şi mediatic asupra 
conştiinţei de masă. Obiective: dezvoltarea bazelor teoretico-meto-
dologice ale investigaţiei conştiinţei sociale prin promovarea cer-
cetărilor aplicate solicitate de problematica realităţii social-obiec-
tive, elaborarea şi validarea metodelor de intervenţie asistenţial 
psihologică, sociologică în vederea rezolvării di cultăţilor cu care 
se confruntă actorii cîmpului social; cercetarea relaţiilor din sfera 
socială şi identi carea in uenţei pe care acestea o exercită asupra 
individului uman şi a grupurilor sociale.

Rezultatele activităţii de cercetare a universitarilor sunt re-
 ectate, în primul rând, în monogra i, culegeri şi reviste ştiinţi-
 ce. Numai între anii 2002-2007, cadrele didactico-ştiinţi ce de la 
ULIM au publicat 2 123 lucrări, inclusiv: 103 monogra i, 78 ma-
nuale /cursuri universitare, 51 materiale didactice, 11 dicţionare, 
1.407 articole , 473 rezumate ale comunicărilor /studiilor de carac-
ter ştiinţi c [2, p. 116].

În continuare ne vom axa preponderent pe marginea produ-
selor activităţii de cercetare universitară - articole ştiinţi ce, publi-
cate în anuarele şi revistele editate de către institutele ştiinţi ce ale 
ULIM. Sistemul actual de publicaţii instituţionale, constituit din 
anul 2006, are drept fundament un şir de alte publicaţii ştiinţi ce, 
incluzând ediţiile „Symposia Professorum” (8 serii), anale ale fa-
cultăţilor.

Revista ştiinţi că „Studii Economice” (evaluată de către 
CNAA la categoria C) apare din anul 2007, un an deosebit pentru 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - consemnarea a 
15 ani de la fondare. Revista apare sub egida Institutului Investi-
gaţii Strategice în Economie. Dintre indicatorii cantitativi ai revis-
tei menţionăm: apariţie semestrială; volum impunător de pagini 
(circa 400 p. pentru  ecare număr); format comod pentru utilizare; 
tiraj su cient etc. Din punct de vedere logistic, revista posedă ur-
mătoarele caracteristici: articole semnate de autori reprezentativi 
din diverse ţări, de la diferite instituţii ştiinţi ce din Republica 
Moldova; publicarea materialelor în limbi de largă circulaţie; îm-
binarea organică a aspectelor teoretice cu cele practice, didactice 
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şi metodice; prezenţa compartimentelor permanente şi  exibile; 
referinţe bibliogra ce adecvate. Dintre compartimentele perma-
nente speci căm: Investigaţii strategice în economie; Economia 
generală; Economie mondială. Relaţii economice internaţionale; 
Studii de management; Activitatea  nanciar-bancară; Marketing şi 
logistică; Modelare şi Informatică economică; Contabilitate şi au-
dit. Statistică. Dintre numele autorilor reprezentativi menţionăm: 
Nicolae Ţîu, Natalia Burlacu, Petru Roşca şi alţii. Publicaţiile sunt 
prezentate în limbile română, rusă, engleză, franceză, cu rezumate 
în limbile engleză şi franceză.

Revista „Studii Economice” este evaluată de către CNAA 
la categoria „C”,  ind nominalizată drept publicaţie ştiinţi că de 
pro l [1]. DIB a contribuit substanţial la acreditarea ştiinţi că a re-
vistei,  ind implicat în procesul de legalizare a includerii acesteia 
în baza de date internaţională „Thomson ISI” (selectarea informa-
ţiei privind condiţiile de re ectare; completarea şi difuzarea ches-
tionarelor necesare; întreţinerea corespondenţei profesionale etc.). 
În prezent dosarul integral pentru includerea în baza de date este 
supus procesului de evaluare de către experţi internaţionali.

Revista „Intertext” (evaluată de către CNAA la categoria C) 
apare din anul 2001. Concepută drept almanah cu titlul „Lecturi 
Filologice”, din anul 2006 apare cu titlul Intertext. Periodicitatea 
editării revistei - trimestrială. Având la bază extinderea relaţiilor 
de colaborare cu partenerii din ţară şi de peste hotare, Intertext 
conţine următoarele compartimente: Avanscena cercetării; Dosar 
Special; Atelier de traducere; Literatură şi interculturalitate; Ling-
vistică şi didactică (traductologie); Recenzii. 

Drept indicatori calitativi ai revistei menţionăm: a) intercul-
turalitatea, re ectată prin includerea în componenţa comitetului 
de redacţie şi a consiliului ştiinţi c a specialiştilor notorii de pro l, 
din diverse ţări: Ana Guţu, Elena Prus, Mihai Cimpoi (Moldova); 
Pierre Morel (Canada); Marius Sala, Silviu Anghelescu (România); 
Francois Rastier (Franţa) etc.; b) multilingvismul, manifestat în pre-
zentarea materialelor în limbile română, franceză, spaniolă etc. 

Anuarul „La Francopolyphonie” (evaluat de către CNAA la 
categoria B) apare din anul 2006, sub egida Institutului Cercetări 
Filologice şi Interculturale ULIM. Anuarul „La francopojphonie” 
este produsul Colocviului Internaţional anual „La Francopoljpho-
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nie”, organizat de către Institutul Cercetări Filologice şi Intercul-
turale ULIM. Caracteristici ale anuarului:  ecare număr are titlul 
său corespunzător titlului colocviului; diversitate excepţională de 
limbi, teme, instituţii, persoane;  exibilitate şi actualitate în pre-
zentarea structurată a articolelor. Sunt re ectate preponderent pu-
blicaţii în limba franceză, parţial – în cea română. Fiecare ediţie 
are, în medie, 250 de pagini. 

Revista „Studii Juridice Universitare” apare din anul 2008 
- publicaţie periodică ştiinţi co-teoretică şi informaţional-practică. 
Scopul revistei: re ectarea rezultatelor cercetărilor curente a cola-
boratorilor Institutului Cercetări în domeniul Protecţiei Dreptului 
Omului (ICPDO) şi a specialiştilor de valoare din alte instituţii, 
inclusiv din alte state. In calitate de publicaţii sunt acceptate lu-
crările cercetătorilor ICPDO şi ale colaboratorilor Facultăţii Drept, 
precum şi ale cercetătorilor din alte centre universitare. Materialul 
este structurat în compartimente după cum urmează: Drept Public, 
Ştiinţe Penale, Drept Privat şi Drept Internaţional. Pentru a susţine 
tinerii cercetători, revista a prevăzut o rubrică specială ”Tribuna 
doctorandului”. Rubrica ”Recenzii” conţine prezentarea noilor 
lucrări ştiinţi ce apărute în perioada respectivă,  ind însoţite de 
descrierea bibliogra că a lucrărilor, textul recenziei specialistului 
şi imaginea scanată a copertei. 

„Socialis: revistă Est - Europeană de Psihologie şi Sociolo-
gie” apare din anul 2008. Este o publicaţie instituţională, primul 
număr  ind dedicat Simpozionului Ştiinţi c Internaţional „Cer-
cetarea Universitară în secolul XXI: Provocări şi perspective” din 
15–17 octombrie 2007. Editată sub egida Institutului de Formare 
şi Cercetare Socială al ULIM, revista include o gamă largă de arti-
cole din domeniul psihologiei şi sociologiei, care sunt aranjate în 
trei compartimente principale: psihologie clinică; psihologie soci-
ală; cercetări teoretice şi aplicate în sociologie şi asistenţă socială. 
Spre deosebire de alte publicaţii ştiinţi ce instituţionale, în afară 
de articolele universitarilor, revista include şi lucrări ale studenţi-
lor. Revista publică articole în limbile română, engleză şi rusă. Ma-
terialele incluse poartă un caracter fundamental şi aplicativ,  ind 
însoţite de tabele, diagrame, ilustraţii etc. 

Revista ştiinţi că „Noosfera” apare din anul 2008 cu o pe-
riodicitate anuală. Revista este în inţată de către Institutul pentru 
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Mediu şi Dezvoltare Durabilă ULIM, având drept scop re ecta-
rea investigaţiilor fundamentale şi aplicative în domeniul ştiinţei 
ecologice. Cuprinsul conţine mai multe compartimente de caracter 
permanent: studii de sinteză; cercetări experimentale; ecosisteme 
naturale; ecologie umană; ecourbanistică; dreptul mediului; recenzii. 

Revista are o gamă largă de autori: doctoranzi, lectori, confe-
renţiari ULIM, cât şi cercetători din alte instituţii din ţară şi de pes-
te hotare, ce activează în domeniul respectiv. Fiecare articol este 
însoţit de o listă bibliogra că bogată, care permite o implicaţie mai 
profundă la temă. 

„Analele Ştiinţi ce: seria Economie” apare din anul 1999. 
Dintre compartimentele de bază speci căm: Studii; Realizări. Ex-
perienţe. Publicaţii; Activitatea ştiinţi că a facultăţii; Recenzii, pre-
zentări de cărţi; Personalia. Prezenţa mai multor nume de savanţi 
renumiţi în paginile analelor re ectă nivelul calitativ al materiale-
lor publicate. Analele sunt caracterizate prin următoarele aspecte 
cantitative: volum impunător de pagini (în medie 350 pagini), for-
matul B5, design cu o amprentă „academică” a copertei şi altele. 

Anuarul „Symposia Investigatio Biblioteca” apare din anul 
2009 sub egida Departamentului Informaţional Biblioteconomic 
(DIB). Anterior lucrarea era editată cu titlul „Sympozia Professo-
rum. Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare”, aceasta re-
prezentând unica publicaţie de pro l, acreditată de către CNAA. 
Anuarul are drept scop de a promova experienţele reprezentative 
ale DIB, de a contribui la integrarea acestora în activitatea de cer-
cetare universitară şi de nivel naţional, de a ampli ca rolul şi locul 
activităţii ştiinţi ce a bibliotecii universitare. Anuarul corespunde 
cerinţelor de eligibilitate drept publicaţie ştiinţi că de pro l: ca-
racterul teoretico-practic al articolelor inserate; recenzarea acesto-
ra de către experţi naţionali; existenţa unei tradiţii editoriale; acces 
la textul integral în format electronic etc. În baza celor expuse, DIB 
în timpul apropiat va întreprinde acţiunile de rigoare pentru eva-
luarea ştiinţi că a publicaţiei de către CNAA.

Departamentului Informaţional Biblioteconomic îi revine o 
sarcină specială în promovarea, difuzarea şi utilizarea publicaţii-
lor ştiinţi ce instituţionale. Acestea sunt prezente în colecţiile DIB: 
Depozit Legal; Publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţi ce ULIM; 
Periodice; colecţii uzuale ale sălilor de lectură. Textul acestora este 
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accesibil prin intermediul site-ului ULIM şi DIB www.ulim.md ; 
www.library.ulim.md. 

În ultimii ani a fost augmentat împrumutul şi schimbul in-
terbibliotecar (naţional şi internaţional) al lucrărilor instituţionale. 
Menţionăm şi prezenţa publicaţiilor ULIM în colecţiile Bibliotecii 
Congresului SUA, ale bibliotecilor universitare din România (Bu-
cureşti, Iaşi, Timişoara, Galaţi, Cluj Napoca, Târgu Mureş), Ucrai-
na (Cernăuţi), Rusia. 

Fiecare cercetător, instituţie este interesată în promovarea re-
zultatelor investigaţiilor sale, difuzarea informaţiei ştiinţi ce  ind 
parte integrantă a procesului de cercetare. În acest sens, la ULIM, 
pe parcursul ultimilor 2 ani, a fost promovat insistent fenomenul 
„Accesul Deschis”, conştientizând modalităţi noi, alternative de 
publicare, promovare a rezultatelor ştiinţi ce. O perspectivă apro-
piată prezintă proiectul de colaborare a DIB cu 5 biblioteci uni-
versitare din Carolina de Nord: University of North Carolina at 
Greensboro Library, University of North Carolina at Chapel Hill 
Library, North Carolina State University Library, University of 
North Carolina at Wilmington Library, East Carolina University 
Library. Unul dintre obiectivele urmărite în cadrul acestui proiect 
internaţional este constituirea repozitoriului universitar, prin asis-
tenţa şi expertizarea specialiştilor americani.

Referinţe bibliogra ce:
1. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Potenţialul 

Ştiinţi c al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Ac-
cesat la 19 octombrie 2010. Mod de acces: < http://www.cnaa.
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EXPERIENŢA ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN 
REPUBLICA MOLDOVA PRIVIND PROMOVAREA 

DREPTULUI DE AUTOR ECHITABIL

Mariana Harjevschi, vicepreşedinte, (2008-2012)
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova 

Libraries have a fundamental role to play in the development of 
democratic societies, by enabling all members of the community to access 
global knowledge resources, ideas and opinions. Copyright law regulates 
the ownership, control and distribution of information and knowledge 
goods. The article describes the Library Asociation experience in imple-
menting the Advocacy for Fair Copyright Laws: the Role of Libraries Pro-
ject supported through the Straightening the nongovernmental Sector in 
Moldova Grants from Soros-Foundation and SIDA. The general strategy 
of the project was to focuse on analyzing the draft of the copyright law by 
offering recommendations; organizing of various activities that suppor-
ted an advocacy and awareness campaign.

Bibliotecarii trebuie să posede cunoştinţe despre unele do-
menii-cheie ale dreptului de autor, astfel încât comunitatea biblio-
tecară să-şi poată apăra poziţia sa în dialogul cu factorii de decizie. 
A iniţia acţiuni de advocacy în scopul promovării unei idei, unei 
valori, iar in cazul nostru, a unui drept de autor loial/corect şi, a 
altor subiecte cu caracter juridic între membrii comunităţii biblio-
tecare şi, desigur, a sprijini dialogul consecvent între decidenţi şi 
bibliotecari a fost o iniţiativă promovată şi de către organizaţiile 
internaţionale profesionale, precum IFLA şi ALA.

Actualmente, barierele de acces la cunoaştere, în mod speci-
al, în ţările în curs de dezvoltare şi de tranziţie încă există. Alături 
de problemele  nanciare, tehnologice, sociale, problemele juridice 
impiedică dezvoltarea unei societăţi a cunoaşterii. Anume acest 
manual este un ghid practic ce se referă la subiectele juridice care 
afectează activitatea informaţională a bibliotecilor.

STUDII DE CAZ
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Pentru a echilibra accesul la resursele electronice, UE a 
adoptat Directiva 2001/29 din 22 mai 2001 care permite accesi-
bilitatea operelor în format electronic. Bibliotecile sunt implicate 
în diverse proiecte internaţionale, care au ca obiectiv digitizarea 
informaţiilor, aceasta având câteva avantaje – prezervarea co-
lecţiei şi diversi carea accesului la informaţie. În acest context, a 
devenit iminentă reformularea excepţiilor şi limitărilor pentru bi-
blioteci în mediul electronic din cadrul Legii cu privire la dreptul 
de autor şi drepturi conexe din R. Moldova. Directiva europeană 
subliniază că legiuitorii trebuie să perceapă consultarea documen-
telor în format electronic în egală măsură cu consultarea cărţilor 
de la raft. Practicile demonstrează că speranţa bibliotecarilor de 
a putea utiliza tehnologiile noi pentru ameliorarea serviciilor se 
loveşte de teama titularilor de autor. Numeroase guverne, prin-
tre care e şi România, au pregătit cadrul legislativ pentru mediul 
digital. Pentru R. Moldova s-a considerat că unele prevederi ale 
legii sunt inadecvate pentru situaţia bibliotecilor de a realiza cópii 
pentru persoane cu disabilităţi. Prin art. 5, p. 3 lit. b) al Directivei 
sus menţionate se susţine că este necesar de a permite ca excepţii, 
în bene ciul persoanelor cu disabilităţi, reproducerea operelor în 
scopuri necomerciale. Aceasta este motivat de faptul că biblioteca 
este organizaţia care are menirea de a   mediator între societate şi 
deţinătorii de proprietate intelectuală. 

În R. Moldova Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectua-
lă (AGEPI) a elaborat proiectul noii Legi cu privire la dreptul de 
autor şi drepturi conexe. Proiectul legii a fost elaborat în perioada 
anilor 2007-2008, în scopul creării unui mecanism e cient de func-
ţionare a sistemului de protecţie a dreptului de autor şi drepturilor 
conexe, precum şi de armonizare a legislaţiei naţionale cu conven-
ţiile internaţionale şi directivele europene. În procesul de elabora-
re a Legii, AGEPI a bene ciat de consultanţa experţilor europeni în 
cadrul programului „Asistenţa în implementarea angajamentelor 
APC, OMC şi Planului de Acţiuni UE-RM în cadrul Politicii Euro-
pene de Vecinătate”. În vederea îmbunătăţirii proiectului, AGEPI 
a organizat diverse întruniri cu grupuri ce reprezentau interesele 
deţinătorilor de drepturi de autor, însă bibliotecarii şi susţinătorii 
utilizatorilor de informaţii au fost neglijaţi. Astfel, bibliotecarii, be-
ne ciari direcţi ai legislaţiei, nu au avut posibilitatea de a contribui 
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la îmbunătăţirea legii, ceea ce ulterior a creat unele di cultăţi de 
intervenţii spre in uienţare a actului normativ respectiv. În con-
tinuare, la 21 aprilie 2008, în cadrul desfăşurării în R. Moldova a 
Zilei Dreptului de Autor, eIFL Direct Moldova a organizat un se-
minar având ca tematică Excepţiile şi limitările drepturilor patrimoni-
ale de autor care a pus în discuţie probleme în domeniul dreptului 
de autor cu care se confruntă bibliotecarii. La seminar au participat 
reprezentanţi ai AGEPI, precum şi membri ai ABRM şi eIFL Di-
rect Moldova, care au sesizat de cienţe ce afectează funcţionarea 
bibliotecilor în mediul electronic vis-á-vis de cadrul normativ ce 
reglementează dreptul de autor. În urma discuţiilor, AGEPI şi-a 
exprimat deschiderea spre cooperare cu bibliotecile şi alte organi-
zaţii non-guvernamentale ce reprezentau utilizatorii de informa-
ţii. Astfel a fost acceptată în  nal Declaraţia eIFL Direct Moldova 
privind excepţiile şi limitările pentru biblioteci în contextul noului 
proiect de Lege a R. Moldova privind Dreptul de Autor şi Drep-
turile Conexe care includea prerogativele ABRM şi eIFL Direct 
Moldova referitoare la compatibilizarea noului proiect de lege cu 
acquis-ul comunitar. A urmat o perioadă în care proiectul legii a 
fost înaintat spre avizare la Guvern. Astfel la 14 noiembrie 2008 
sub egida IFLA, EBLIDA, eIFL.net şi eIFL Direct Moldova, în ca-
drul Bibliotecii Academiei de Studii Economice din Moldova a fost 
organizată conferinţa internaţională Dreptul de autor este un impe-
diment sau un promotor al accesului la informaţie. Rolul bibliotecilor 
la care experţii internaţionali în domeniul dreptului de autor şi-au 
exprimat îngrijorarea vis-á-vis de reglementările acestui proiect, 
restrictive în comparaţie cu tratatele internaţionale la care R. Mol-
dova este parte (ex. Convenţia de la Berna din 09.09.1886 cu pri-
vire la protecţia operelor literare şi artistice, R. Moldova a aderat 
prin Hotărârea Parlamentului nr. 511-XIII din 22.06.95), inclusiv 
Directiva Europeană 2001/29. Reprezentanţii AGEPI au participat 
la această conferinţă anunţând că propunerile ABRM vor   luate 
în consideraţie. Ulterior, la 16 decembrie 2008 ABRM şi eIFL Direct 
Moldova au intervenit cu un alt demers prin care au solicitat ajus-
tări la proiect, dar  ind deja o acţiune cu efect întârziat. În urma 
eforturilor depuse, proiectul de lege a trecut cu modi cări nesem-
ni cative. Aşadar, dacă proiectul de lege urma să  e aprobat în 
forma propusă, atunci risca să nu întrunească necesităţile biblio-
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tecilor din R. Moldova în societatea informaţională. Exempli căm 
prin următoarele argumente: 

- Dreptul de a deţine copii digitizate nu este permis, deoa-
rece Reproducerea reprogra că (Art. 27) era limitat doar pentru 
fotocopiere, aceasta  ind o normă neadecvată pentru biblioteci. 
Tehnologiile digitale transformă lucrările protejate de dreptul de 
autor exact în forma în care acestea pot   consultate şi difuzate în 
format tipărit. Astfel că Moldova riscă de a deveni un „punct inter-
zis” pe plan internaţional, deoarece bibliotecile nu vor putea să îşi 
digitizeze colecţiile. Deşi bibliotecile participă în diverse proiecte 
internaţionale, această lege poate deveni un impediment pentru 
participarea Moldovei în prestigioase proiecte de digitizare, pre-
cum Europeana (www.europeana.eu);

- Proiectul legii prin art. 27 nu permitea arhivarea sau pre-
zervarea sistematică a colecţiilor, acestea  ind permise 
doar în cazuri de pierdere, distrugere sau devenire inuti-
lizabilă. Dacă bibliotecile nu urmau să aibă un suport nor-
mativ juridic pentru a-şi realiza politicile de prezervare, 
atunci conservarea moştenirii culturale şi celei ştiinţi ce 
este imposibilă;

- Proiectul de lege stipula că, dacă o carte e disponibilă spre 
vânzare în Moldova, bibliotecile nu pot cumpăra aceeaşi 
carte din altă ţară fără permisiunea autorului, deoarece le-
gislaţia naţională pledează pentru „expirarea dreptului de 
autor la nivel naţional”, dar nu “la nivel internaţional”;

- Proiectul de lege urma să  e ajustat pentru situaţia biblio-
tecilor de a realiza cópii pentru persoane cu dezabilităţi în 
scopuri necomerciale, pentru studii.

În scopul îmbunătăţirii cadrului de reglementare, Asociaţia 
Bibliotecarilor a lansat proiectul Advocacy pentru îmbunătăţirea Legii 
cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe. Rolul bibliotecilor, 
care a permis armonizarea cadrului de reglementare cu privire la 
dreptul de autor din perspectiva accesului la informaţie. Activită-
ţile proiectului s-au focusat pe consolidarea comunităţii biblioteca-
re privind fundamentarea unor excepţii pentru biblioteci pentru o 
lege echitabilă şi corectă, precum şi promovarea culturii juridice în 
domeniul dreptului de autor pentru comunitatea bibliotecară din 
Republica Moldova, pentru a in uienţa pozitiv proiectul Legii cu 

http://www.europeana.eu);
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privire la dreptul de autor şi drepturi conexe, ce ar re ecta intere-
sele utilizatorilor.

În continuare vom enunţa cele mai importante evenimente 
desfăşurate în cadrul proiectului. Pe parcursul zilelor de 3-4 de-
cembrie 2009, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova şi 
Consorţiul eIFL Direct Moldova au organizat o serie de activităti 
menite să sensibilizeze şi să in uenţeze ajustarea Legii cu privire 
la dreptul de autor si drepturi conexe din Republica Moldova la 
cerinţele bibliotecilor in mediul digital. În cadrul zilei de 3 decem-
brie, 2009, câţiva experţi internaţionali: Teresa Hackett, manager al 
programului eIFL-IP (Italia), Luis Villaroel, reprezentant al Corpo-
racion Innovarte (Chille) şi Jonathan Band, director al companiei 
Technology Law and Policy (SUA) au vizitat un şir de instituţii, 
precum Uniunea producătorilor de fonograme şi videograme, In-
stitutul pentru dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Societatea 
Orbilor din Moldova şi Biblioteca Centrală Republicană Specia-
lizată a Studioului de Imprimări Sonore a Societăţii Orbilor din 
Moldova, pentru a identi ca impactul dreptului de autor în desfă-
şurarea activităţilor profesionale în sfera informaţională.

La  nele zilei, experţii au avut o întrunire cu peste 50 bi-
bliotecari din diverse biblioteci, precum naţionale, publice, şcola-
re şi universitare. Printre subiectele puse în discuţie au fost: care 
sunt excepţiile şi limitările pentru biblioteci vis-á-vis de dreptul de 
autor, care este in uienţa dreptului de autor asupra accesului la 
cunoştinţe realizat prin intermediul tehnologiilor informaţionale 
şi care este corelaţia dintre dreptul de autor şi dezvoltarea ştiinţei 
şi inovaţiei. La fel, participanţii au audiat raportul-comentariu re-
feritor la proiectul Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi 
conexe realizat de către specialistul în domeniul dreptului de au-
tor Luis Villaroel.

Surpriza evenimentului a fost lansarea Manualului cu pri-
vire la dreptul de autor şi alte probleme juridice conexe bibliote-
cilor. Prezenta ediţie este o traducere din limba engleză a manua-
lului elaborat de către Fundaţia eIFL.net (arabă, armeană, chineză, 
engleză, poloneză, rusă şi franceză) cu susţinerea Programului 
UNESCO – Informaţia pentru toţi - Handbook on Copyright and 
Related Issues for Libraries.
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Ajunsă la cea de-a 2-a ediţie, manualul este considerat în me-
diul bibliotecar un manual ideal pentru persoanele, pentru care 
dreptul de autor este un domeniu de interes şi un suport deja pro-
bat, pentru cei care au preocupări profesionale sporite faţă de su-
biectul respectiv, în vederea in uienţării dreptului de autor şi a 
celor conexe în relaţie cu decidenţii, bibliotecile şi utilizatorii. Fără 
iniţierea unor reforme complexe, care trebuie efectuate în dome-
niul bibliotecilor vis-á-vis de dreptul de autor, acestea continuă să 
încetinească ritmul instituţiilor bibliotecare, iar in uienţa lor asu-
pra politicilor devine din ce în ce mai di cilă.

Manualul a fost minuţios actualizat şi revizuit, pentru a lua 
în considerare schimbările în domeniul dreptului de autor şi re-
centele evoluţii în domeniul politicilor.

Diverse subiecte abordează lucrarea, precum şi riscurile pe 
care le aduc reglementările dreptului de autor pentru biblioteci, 
bibliotecari şi utilizatori: Relaţia dintre dreptul de autor şi dreptul 
contractual (subiect destul de incitant pentru cei care oferă resur-
se electronice şi care,  ind membri ai unor consorţii de bibliotecă, 
îşi negociază licenţele pentru abonarea la baze de date), Măsuri 
tehnice de protecţie – „blocarea triplă” (subiect care poate   util, 
dar totodată alertează comunitatea bibliotecarilor despre riscurile 
pe care le are MTP, şi anume  ind ine ciente în prevenirea copie-
rii ilegale, acestea în acelaşi timp restricţionând utilizarea  rească, 
cum ar   cea de schimbare a parametrilor documentelor electroni-
ce, formatelor şi a perioadei de timp în utilizarea documentelor), 
Dreptul de autor, durata de protecţie şi domeniul public (subiect 
care este abordat destul de aprig – e necesar de a prelungi dreptul 
de autor asupra operelor (durata de viaţă a autorului plus 70 de 
ani după deces) sau de respectat reglementările Convenţiei de la 
Berna – 50 de ani dupa decesul autorului?). Subiecte, precum cele 
cu privire la accesul deschis la informaţie către informaţia ştiinţi -
că prin crearea arhivelor electronice sunt tratate în cadrul capitole-
lor: Creative commons: licenţe cu acces deschis, Accesul deschis la 
comunicarea ştiinţi că.

Menţionăm că acest manual este considerat a   un adevărat 
suport în acţiunile de advocacy pentru bibliotecari, deoarece pune 
în discuţie diverse aspecte cu referire la dreptul de autor, atenţio-
nând la modul în care activează organizaţiile naţionale şi interna-
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ţionale în domeniul dreptului de autor. Aceasta pregăteşte pentru 
a cunoaşte în detalii mecanismul de funcţionare a acestor entităţi 
şi cum noi, bibliotecarii, putem să in uienţăm politicile promo-
vate de acestea. Capitolele Dezvoltarea politicilor internaţionale: 
elaborarea agendei pentru OMPI şi Dezvoltarea politicilor naţio-
nale: in uienţarea politicilor asupra unei legi echitabile cu privire 
la dreptul de autor sunt utile în acest sens.

Cea de-a 2-a ediţie explorează şi acordă o atenţie sporită 
unor secţiuni noi, precum Excepţii şi limitări ale dreptului de au-
tor şi Depozitul legal. În mai 2009, eIFL.net, IFLA şi LCA a publicat 
o Declaraţie de principii privind Excepţiile şi limitările dreptului 
de autor pentru biblioteci şi arhive, care stabileşte excepţii minime 
de bază pentru bibliotecile din secolul XXI. La fel acest manual 
prezintă în mod actualizat cele mai recente evoluţii care interesea-
ză bibliotecile şi grupurile de utilizatori - Dreptul de împrumut 
public şi Operele orfane, subiecte care la fel nu sunt de ignorat de 
către bibliotecari şi decidenţi.

La 4 decembrie, 2009, Agenţia de Stat pentru Proprietatea In-
telectuală a Republicii Moldova a găzduit seminarul internaţional 
Dreptul de autor şi libertatea accesului la informaţie în biblioteci, 
care a reunit decidenţi, precum şi reprezentanţi ai comunităţii bi-
bliotecare internaţionale. Tematica acestui seminar internaţional 
s-a axat pe problemele accesului la informaţie în mediul electronic 
din perspectiva dreptului de autor şi oferirea soluţiilor ce ţin de 
menţinerea echilibrului în domeniul legislativ cu referire la drep-
tul de autor şi biblioteci.

Printre participanţi au fost reprezentanţi ai Asociaţiei Bibli-
otecarilor din Republica Moldova, Fundaţia Soros-Moldova, eIFL.
net, Compania Technology Law and Policy, precum şi Corpora-
cion Innovarte.

Evenimentul s-a axat pe următoarele tematici:
- Proiectul noii Legi privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe în Republica Moldova – o prerogativă a dezvoltării 
(raportor – Olga Belei, director al Departamentului drept 
de autor şi drepturi conexe, AGEPI);

- Dreptul de autor şi bibliotecile (raportor – Teresa Hackett, 
manager al programului eIFL-IP);

- Dreptul de autor şi accesul la cunoştinţe prin intermediul 
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tehnologiilor (raportor – Jonathan Band, profesor univer-
sitar în cadrul Centrului de Drept al Universităţii George-
town, SUA);

- Dreptul de autor şi drepturile conexe în era Internet-ului 
(raportor –Sergiu Rotaru, şeful Secţiei control şi respecta-
rea legislaţiei, Departamentul drept de autor şi drepturi 
conexe, AGEPI);

- Legislaţia Republicii Moldova cu privire la dreptul de au-
tor: o analiză comparativă (raportor – Luis Villaroel, jude-
cător în cadrul Curţii de Apel de Proprietate Industrială 
din Chile);

- Bazele de date, ştiinţa şi inovaţia (raportor - dl Jonathan 
Band, PLLC, SUA). 

Subiectele abordate în cadrul seminarului au oferit atât infor-
maţii, cât şi recomandări esenţiale pentru bibliotecari şi specialişti 
în domeniile infodocumentării şi dreptului de autor. Considerăm 
participarea atât a bibliotecarilor, cât şi a decidenţilor extrem de 
importantă şi, avem convingerea, a stimulat obţinerea unor expe-
rienţe noi privind aspectele juridice ale abordării accesului la in-
formaţie, precum şi oferirea unor sugestii ce ţin de îmbunătăţirea 
Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe în mediul 
electronic.

În continuare, la 28 mai 2010, Proiectul de lege a fost adoptat 
în I lectură de către Parlament, iar la 02 iulie 2010 - în lectură  nală. 
Noua Lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe va intra 
în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării în Monitorul 
O cial, iar Legea nr. 293-XIII din 23 noiembrie 1994 va   abrogată. 
La 27 septembrie 2010 a fost promulgată, prin Decretul nr. 562-V 
al Preşedintelui interimar al Republicii Moldova, Legea nr. 139 din 
2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. La data 
intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010 se va abroga Legea Republi-
cii Moldova nr. 293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe. 

Odată cu adoptarea Legii nr. 139/2010 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe, a fost  nalizat procesul de armonizare 
a legislaţiei de proprietate intelectuală a Republicii Moldova cu 
standardele internaţionale şi comunitare,  ind realizat angajamen-
tul asumat de Republica Moldova conform art. 49 al Acordului de 
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Parteneriat şi Cooperare, cadrul legislativ acoperind întreg spec-
trul de drepturi de proprietate intelectuală.

Trebuie de menţionat că pe parcursul derulării proiectului, 
ABRM a realizat multiple activităţi de sensibilizare a comunită-
ţii bibliotecare referitoare la înţelegerea şi promovarea unui drept 
de autor echitabil. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldo-
va (A.B.R.M.),  ind o forţă şi o voce a tuturor bibliotecarilor din 
republică, a conştientizat nevoia de a-şi forti ca eforturile pentru 
recon rmarea importanţei bibliotecilor, sporirea gradului de con-
ştientizare şi apreciere a rolului bibliotecilor în societate. 

Astfel, în perioada 27-29 mai, membrii Biroului ABRM, pre-
şedinţii comisiilor şi secţiunilor Consiliului ABRM, precum şi ma-
nagerii ce reprezintă diverse biblioteci naţionale, publice, univer-
sitare, şcolare s-au întrunit la Şcoala de Vară pentru Bibliotecari, 
având ca tematică, Advocacy pentru bibliotecari: conţinut şi com-
portamente”. Acest eveniment a fost susţinut  nanciar de către 
Ambasada SUA în Republica Moldova prin intermediul progra-
mului Granturi Mici pentru Absolvenţi şi Fundaţia Soros-Moldo-
va în cadrul poiectului Îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de 
autor şi drepturi conexe. Rolul bibliotecilor. 

În mesajul de salut a Dnei Ludmila Costin, preşedinta Asoci-
aţiei Bibliotecarilor, s-a subliniat necesitatea şi importanţa acestui 
eveniment pentru comunitatea bibliotecară care trebuie să devină 
proactivă în scopul promovării şi susţinerii instituţiei bibliotecare 
în relaţia cu decidenţii, iar advocacy, în acest sens, poate   che-
ia succesului pentru biblioteci. La fel şi Ludmila Coghenici, vice-
preşedinta Asociaţiei Bibliotecarilor, a menţionat în alocuţiunea 
sa despre faptul că bibliotecarii  ind ambasadori ai bibliotecilor, 
atât la nivel local, cât şi la nivel naţional, trebuie să îşi consolideze 
eforturile de comunicare, iar prin intermediul acestui eveniment 
se doreşte de a forti ca şi oferi bibliotecarilor idei pentru lansarea 
campaniilor de advocacy. 

În cadrul acestui eveniment, participanţii au obţinut cu-
noştinţe teoretice şi abilităţi practice de in uenţare a politicilor 
publice, precum şi metode şi tehnici de advocacy. Dna Svetlana 
Rusnac, dr. în psihologie, moderatoare a modulului I Relaţii cu 
preprezentanţii instituţiilor publice şi factorii de decizie: aspecte 
comunicaţionale a reuşit să dezvolte abilităţi de dezbateri publice 
şi negocierea participanţilor. De asemenea, evenimentul a oferit 
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un cadru de discuţii dinamic, dar relaxat — pentru participanţii 
care au dialogat activ şi comunicat e cient despre rolul liderilor 
profesionali şi oportunităţi de participare la procesul legislativ. 
Identi carea soluţiilor, direcţiilor inovatoare de acţiune pentru 
elaborarea şi implementarea campaniilor de advocacy, precum şi 
despre tehnicile de creare a subiectelor de presă, idei de advocacy 
pentru bibliotecari au fost prezentate cu mult profesionalism şi ab-
negaţie de către moderatoarea celui de al II-lea modul Advocacy 
pentru bibliotecari - Antoniţa Fonari, Directoarea Centrului de Re-
surse “Tineri şi Liberi”. 

Vice-preşedintele ABRM, Mariana Harjevschi, a împărtăşit 
participanţilor experienţa privind organizarea unei campanii de 
advocacy şi sensibilizare privind in uenţarea Legii cu privire la 
dreptul de autor şi drepturi conexe din perspectiva accesului la 
informaţie, activitate desfăşurată în cadrul proiectului Advocacy 
pentru îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi 
conexe. Rolul bibliotecilor, susţinut de către Fundaţia Soros-Mol-
dova şi Sida. În acelaşi context, Olga Belei, director Departament 
Drept de Autor şi Drepturi Conexe din cadrul AGEPI, a exempli -
cat re ectarea excepţiilor şi limitărilor dreptului de autor în noua 
Lege cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe a R.M. 

În  nal participanţii au apreciat ideea şi efortul organizării 
Şcolii de Vară „Advocacy pentru bibliotecari: conţinut şi compor-
tamente”, considerând-o drept o activitate ce a oferit instrumente 
manageriale, strategice şi operaţionale utile pentru actualizarea 
cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale ale bibliotecarilor, dez-
voltarea şi asigurarea durabilităţii eforturilor de advocacy, ampli-
 carea deprinderilor de comunicare, crearea unui mediu bene c 
(legal, organizaţional etc.) de funcţionare a bibliotecilor.

Consider că implementarea acestui proiect care a mobilizat 
atât bibliotecari, cât şi decidenţii a fost extrem de important şi, 
am convingerea, a stimulat obţinerea unor experienţe noi privind 
aspectele juridice ale abordării accesului la informaţie, precum şi 
oferirea unor sugestii ce ţin de îmbunătăţirea Legii cu privire la 
dreptul de autor şi drepturi conexe în mediul electronic. Proiectul 
s-a înscris în cadrul proiectului Advocacy pentru îmbunătăţirea 
Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe, proiect spri-
jinit  nanciar de către Fundaţia Soros-Moldova şi Agenţia Suede-
ză de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.
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BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ŞI PROMOVAREA 
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE:

ASPECTE CONCEPTUALE ŞI EXPERIENŢE

Ludmila Corghenci
Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM

Abstract: The article emphasize the role and the place of the li-
brary of education institution, in promoting the intelectual propriety in 
university community, of the Law insurances concerninng copyrighting 
and connectives. The material is organically combining conceptual, ma-
nagerial and practical aspects of segmentation. The author is focusing on 
the succesfully experiences of the Information&Library Science Depart-
ment of ULIM.

Cuvinte-cheie: proprietate intelectuală; drept de autor; biblioteca 
universitară.

Cercetarea ştiinţi că universitară,  ind realizată prin investi-
gaţii ştiinţi ce fundamentale şi aplicative, contribuie la implemen-
tarea obiectivelor Strategiei Naţionale în domeniul Inovării. Este 
conştientizat faptul că succesul economic, social, informaţional şi 
tehnologic aparţine acelor state, instituţii, structuri care au aderat 
la edi carea Societăţii Informaţiei şi a Cunoaşterii. Obiectivele ge-
nerale ale strategiei inovaţionale ţin de crearea sistemului naţional 
de inovare, creşterea competitivităţii economiei, ameliorarea cali-
tăţii vieţii. Realizarea acestora presupune îndeplinirea următoare-
lor obiective speci ce: creşterea performanţei în inovare; crearea 
infrastructurii în inovare; antrenarea sectorului privat; consolida-
rea potenţialului inovativ uman; internaţionalizarea inovării [1, p. 
5-6; 3, p. 29].

Cercetarea universitară, dorind să  e una prosperă, integra-
tă armonios în context naţional şi internaţional, are nevoie de fun-
damentări teoretico-practice, orientându-se pentru cunoaşterea şi 
promovarea/utilizarea/implementarea e cientă a produselor/
serviciilor, eforturilor ştiinţi ce. În acest sens, un interes deose-
bit prezintă semni caţia fenomenului „proprietatea intelectuală” 
(PI). 
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În contextul celor expuse este relevantă nota autorului edito-
rialului din revista „Intellectus” (2010, Nr. 2): „Majoritatea oame-
nilor cunosc semni caţia proprietăţii intelectuale, care însumează 
drepturile de autor şi conexe, drepturile brevetelor, desenelor şi 
modelelor industriale, mărcilor de produse şi de servicii etc. Însă 
multă lume le consideră drept noţiuni [pur – n.a.] juridice sau co-
merciale, cu o relevanţă nesemni cativă pentru ei înşişi.” [8, p. 5). 
În schimbarea acestei situaţii un rol aparte revine bibliotecilor, în 
deosebi celor universitare. 

 De ce o bibliotecă universitară trebuie să promoveze PI ? :
• mediul universitar este unul reprezentativ, bene c şi des-

chis promovării/implementării PI, cea din urmă cuprin-
zând drepturile ce rezultă din activitatea intelectuală, ino-
vaţională;

• promovarea în comunitatea universitară a fenomenului 
„proprietatea intelectuală” drept factor decisiv în dezvol-
tarea social-economică (aspect de importanţă majoră); 

• ampli carea formării / educaţiei intelectuale a audienţilor 
ciclurilor universitare licenţă, masterat, doctorat, a cadre-
lor didactice, a altor categorii de utilizatori ai bibliotecii 
universitare; În acelaşi timp implicarea în promovarea 
fenomenului „PI” este considerată parte integrantă a cul-
turii informaţionale, formarea şi valori carea căreia este 
importantă în condiţiile edi cării Societăţii, bazată pe In-
formaţie şi Cunoaştere; 

• creşterea ponderii capitalului intelectual (ca o totalitate a 
capacităţilor umane) în dezvoltarea universitară (inclusiv 
a Bibliotecii).

Putem conchide că implicarea bibliotecilor universitare în 
promovarea/conştientizarea/ implementarea PI are diverse avan-
taje: deţinerea resurselor documentare şi informaţionale, autorita-
te în comunităţi, parteneriat de cercetare şi furnizare de diverse 
servicii, orientare pentru diversi carea serviciilor etc. Aceste avan-
taje sunt forti cate prin statutul bibliotecilor universitare de actor 
direct şi indirect al procesului de cercetare, prin amplasarea/func-
ţionarea acestora în mediul bene c promovării/conştientizării fe-
nomenului PI (comunităţi orientate pentru implementarea strate-
giilor şi practicilor inovaţionale, realizarea unui număr mare de 
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publicaţii ştiinţi ce, activităţi de cercetare şi transfer tehnologic, 
categorii de bene ciari serviţi etc.). 

Promovarea proprietăţii intelectuale a fost întotdeauna o 
prioritate a activităţii Departamentului Informaţional Biblioteco-
nomic (DIB) al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova [6, 
p. 2-3]. Anul 2007 constituie un an de cotitură în acest sens, drept 
urmare a participării la Concursul republican „Biblioteca – parte-
ner în promovarea proprietăţii intelectuale” (perioada aprilie 2007 
– martie 2008), organizat sub egida AGEPI. Acest pas a schimbat 
radical viziunea managerilor universitari asupra implicării institu-
ţiei bibliotecare în promovarea proprietăţii intelectuale, augmen-
tând-o din punct de vedere organizaţional şi logistic. Experienţele 
reprezentative ale DIB privind promovarea proprietăţii intelectu-
ale prezintă interes, la părerea noastră, atât din punct de vedere a 
formelor şi metodelor aplicate, cât şi a semni caţiei, esenţei, fon-
dului acestora.

Obiective ale DIB privind promovarea proprietăţii intelec-
tuale:

• sensibilizarea membrilor comunităţii universitare, a deci-
denţilor asupra fenomenului PI;

• abordarea/conştientizarea/dezbaterea în comunitatea 
universitară a problemelor, indispensabile procesului de 
creare, de identi care şi valori care a potenţialului crea-
tiv, de protecţie juridică şi utilizare a obiectelor de PI, de 
impact „al protecţiei drepturilor de PI asupra promovării 
creativităţii şi inovării” [8, p. 5);

• promovarea şi asigurarea informaţional-documentară a 
necesităţilor comunităţii universitare vizavi de cele două 
ramuri ale „proprietăţii intelectuale”: proprietatea indus-
trială şi dreptul de autor şi drepturile conexe;

• promovarea documentelor legislative privind PI, creând 
suportul documentar şi informaţional formării / educării 
culturii juridice în acest domeniu;

• formarea /educarea culturii informaţionale ca parte in-
tegrantă a educaţiei intelectuale (obiectul şi prevederile 
dreptului de autor; reguli de elaborare, citare şi prezentare 
a referinţelor bibliogra ce etc.);

• încurajarea activităţii inovaţionale şi a spiritului inovativ 
prin metode informaţional-bibliotecare;
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• minimizarea răspândirii în comunitatea universitară a fe-
nomenului negativ – plagiatul;

• facilitarea accesului la informaţia documentară privind 
PI;

• ampli carea procesului de identi care şi valori care a 
creativităţii personalului DIB;

• „omagierea creativităţii, încurajarea atitudinii de respect 
faţă de drepturile de PI.

Putem speci ca următoarele caracteristici ale implicării cu 
succes a DIB în promovarea PI: 

- crearea fundamentului teoretico-metodologic instituţional: re-
 ectarea în strategii, politici, concepte universitare a rolului/locu-
lui/responsabilităţilor DIB pentru promovarea inovării şi creati-
vităţii, a învăţării permanente, a respectului faţă de proprietatea 
intelectuală (încorporarea acestor aspecte în „Conceptul Educaţi-
onal al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova”, „Strate-
gia de dezvoltare ULIM pentru anii 2009-2014” şi alte documente 
instituţionale) [4, 5];

- adoptarea fenomenului PI, a formării culturii informaţionale în 
acest domeniu, drept una dintre orientările prioritare a DIB: este rele-
vantă în acest sens formularea misiunii DIB: 

— modelarea, dezvoltarea şi administrarea serviciilor info - 
documentare în sprijinul studenţilor, cadrelor didactice, 
cercetătorilor şi altor categorii socio - profesionale; 

— implementarea culturii informării şi învăţării, bazată pe 
tehnici şi tehnologii informaţional/comunicaţionale mo-
derne, formarea deprinderilor de gestionare a informaţiei 
de către utilizatori;

- orientarea DIB pentru diversi carea serviciilor info-bibliotecare 
în scopul facilitării accesului la informaţie şi creării oportunităţilor de 
promovare a PI (analizând nevoile comunităţii, DIB a creat un me-
diu de promovare/învăţare bene c - fenomen complex, care asi-
gură interacţiunea componentelor mediului  zic (confort, design, 
disponibilitatea resurselor documentare şi informaţionale, orien-
tarea clară în spaţiile funcţionale), digital/virtual (baze de date, 
colecţii electronice, servicii de referinţe on-line) şi uman (personal 
care lucrează pentru, dar mai ales în parteneriat, cu utilizatorii; ac-
centuarea aptitudinilor educaţional/pedagogice ale personalului 
de specialitate);
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- asigurarea DIB cu resurse umane,  nanciare, materiale, tehnice 
etc. (dezvoltarea continuă a personalului de bibliotecă; implicaţii 
în proiecte naţionale şi internaţionale);

- descrierea/promovarea/implementarea practicilor de succes ale 
DIB (participare la Concursul „Biblioteca – partener în promova-
rea proprietăţii intelectuale” (aprilie 2007 – martie 2008); articole şi 
comunicări în cadrul reuniunilor profesionale; elaborarea şi difu-
zarea materialelor promoţionale; utilizarea e cientă a potenţialu-
lui paginii WEB etc.).

În ultimii doi ani la DIB s-au statornicit două direcţii de bază 
privind promovarea PI: 

• impulsionarea spiritului, activităţilor creative şi inventive 
în comunitatea universitară, promovarea contribuţiilor cadrelor 
didactico-ştiinţi ce ULIM în dezvoltarea social-economică şi cul-
turală (grup-ţintă – comunitatea universitară: studenţi, cadre di-
dactice, cercetători);

•  inovarea şi creaţia – cerinţe inerente ale activităţii infor-
maţional-bibliotecare (grup-ţintă: personalul DIB, precum şi alte 
categorii de bibliotecari dat  ind statutul de formatori de nivel na-
ţional/local al bibliotecarilor ULIM. De ce a doua direcţie ? Poziţia 
noastră se axează pe următorul principiu: a sprijini, a încuraja şi a 
înlesni procesul creativ, inovaţional în universitate poate numai o 
persoană bine informată, creativă, educată intelectual – astfel se 
prezintă angajatul DIB. Or, managementul la DIB se axează pe ca-
pitalul uman şi cunoştinţele acestuia, care asigură funcţionarea e -
cientă a structurii. DIB şi-a asumat responsabilitatea promovării, 
conştientizării creativităţii în comunitatea profesională, reliefând 
importanţa identi cării şi valori cării lucrului creativ. Inovaţia şi 
creaţia sunt cerinţe inerente ale activităţii informaţional-biblioteca-
re.

DIB promovează PI în comunitatea universitară prin inter-
mediul serviciilor şi produselor informaţional-bibliotecare: 

— programe de învăţare: 
• „Grija pentru Noii Bene ciari” – program complex, desti-

nat studenţilor anului I de la toate facultăţile,  ind reali-
zat în primul semestru al anului academic (în cadrul pro-
gramului sunt acoperite subiectele: „Dreptul de Autor şi 
Drepturile conexe: prevederi legale”, „ABC-ul Proprietăţii 
Intelectuale”, „Dreptul de a Şti”, „Evită plagiatul” etc.);
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• „Utilizatorul nostru – partenerul nostru” – program conti-
nuu, care asigură interacţiunea utilizatorilor cu personalul 
specializat al DIB în procesul de formulare a necesităţii in-
formaţionale, de căutare şi selectare a informaţiei;

— curs universitar opţional „Bazele culturii informaţionale”: in-
clus în curriculumul universitar pentru primul semestru al anului 
academic şi  ind destinat studenţilor anului I, ciclul licenţă, de la 
toate facultăţile, incluzând 10 ore/per grupă: 4 ore/prelegeri şi 6 
ore/practicumuri. Structura tematică a cursului: prelegeri: „Cul-
tura informaţională: abilităţi şi deprinderi indispensabile în condi-
ţiile Societăţii Informaţiei şi a Cunoaşterii”; „Sistemul instituţiilor 
info-bibliotecare din Republica Moldova: resurse, servicii, acces” 
(inclusiv prezentarea informaţiei privind serviciile oferite în ca-
drul CID AGEPI, prezentarea paginii WEB AGEPI şi promovarea 
publicaţiilor AGEPI); „Genuri şi tipuri de documente” (inclusiv 
prezentarea noţiunilor de brevete, mărci, design etc.); practicu-
muri: „Elaborarea, prezentarea şi citarea referinţelor bibliogra ce”, 
„OPAC”, „Baze de date, oferite de către DIB. Pagina WEB ULIM 
şi a DIB” (în cadrul practicumurilor studenţii lucrează, inclusiv, cu 
publicaţiile AGEPI: „Intellectus”, „Buletinul O cial de Proprietate 
Industrială”, „AGEPI Info” etc.);

— pachete de alfabetizare documentar/informaţională: „ABC-ul 
Proprietăţii Intelectuale”, „Tipuri speciale de documente: invenţii, 
mărci şi altele” (în formă de mini-cursuri, consultaţii);

— campanii informaţional-documentare: de ex. “Campania în 
sprijinul Absolventului ULIM” — o activitate complexă de infor-
mare, documentare şi consultare, orientată pentru satisfacerea ce-
rinţelor şi necesităţilor informaţionale, provocate de perioada de 
 nalizare a studiilor de licenţă ori master (elaborarea, prezentarea 
şi susţinerea tezelor de licenţă, de master, a rapoartelor; susţinerea 
examenelor de  nalizare a ciclului de studii). Grup-ţintă al Cam-
paniei - studenţii ultimului an de studii de la ciclurile licenţă şi 
masterat. Campania este organizată, de regulă, în semestrul doi al 
anului academic, incluzând diverse activităţi: „Respectarea drep-
tului de autor şi elaborarea tezei de licenţă” (mini-curs), „Referin-
ţele bibliogra ce pentru studiul ştiinţi c” (mini-curs), expoziţii, 
consultaţii, mostre. În anul 2010 DIB a iniţiat o nouă campanie – 
„O persoană activă este una bine informată”, înscriindu-se drept 
una de succes; 
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— salon Scientia „Publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţi ce 
ULIM”: organizat (de regulă, în lunile martie-aprilie a  ecărui 
an, începând cu anul 2009) în scopul: prezentării şi promovării 
rezultatelor cercetării fundamentale şi aplicative universitare, sti-
mulării creativităţii, efectuării analizelor şi contabilizărilor patri-
moniului documentar-ştiinţi c şi didactic universitar; cunoaşterii 
şi prezentării publicaţiei CID AGEPI „Rapoarte de cercetare din 
sfera ştiinţei şi inovării”; oferirea posibilităţilor de învăţare a scri-
erii textelor ştiinţi ce, a gestionării bazei de date bibliogra ce per-
sonale, a elaborării, prezentării şi citării referinţelor bibliogra ce, 
a respectării prevederilor standardizate la acest capitol. În cadrul 
ediţiei 2010 a Salonului au fost prezentate circa 400 de documente 
instituţionale şi de autor, acestea totalizând mai mult de 600 pu-
blicaţii ale universitarilor. A fost variată tipologia documentelor 
prezentate: lucrări instituţionale (20%), monogra i (8%), manu-
ale (9%), cursuri prelegeri şi alte materiale didactice (11%), con-
tribuţii în culegeri şi seriale (50%), publicaţii bibliogra ce şi alte 
categorii - 2%. În comparaţie cu ediţia I-a a Salonului (anul 2009) 
s-a constatat o diversi care a documentelor prezentate în funcţie 
de suportul de  xare a informaţiei: volume şi reviste editate pe 
hârtie, CD-uri, planşete, postere, documente de artă plastică (ca-
taloage, tablouri). Circa 30% din publicaţiile prezentate au fost 
editate în străinătate – România, Rusia, Germania, Ukraina etc. Sa-
lonul a inclus 8 expoziţii, 15 lansări de publicaţii, o masă rotundă 
cu genericul „Bibliotecarul şi Biblioteca în Societatea Informaţiei 
şi a Cunoaşterii”, prilejuită de consemnarea Zilei Bibliotecarului 
(organizată la 26 aprilie 2010), consultaţii etc. În cadrul Salonului 
Scientia, ediţia 2010, au fost efectuate următoarele nominalizări: 
„Cel mai atractiv stand” (Facultatea Informatică şi Inginerie), „Cel 
mai vizitat stand” (Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei 
Drepturilor Omului), „Cel mai consistent stand” (Institutul de In-
vestigaţii Strategice în Economie, Institutul de Cercetări Filologice 
şi Interculturale), „Cel mai incitant stand” (Institutul de Istorie şi 
Ştiinţe Politice), „Cel mai ecologic stand” (Facultatea Biomedicină 
şi Ecologie), „Cel mai instructiv stand” (Institutul de Formare şi 
Cercetare Socială). Salonul „Scientia” a contribuit la cunoaşterea/
recunoaşterea/promovarea rezultatelor activităţii de cercetare, a 
creativităţii cadrelor didactico-ştiinţi ce ULIM, impulsionând lec-
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tura publicaţiilor semnate de către universitari, utilizarea acestora 
în procesul educaţional. Salonul a contribuit la completarea colec-
ţiei DIB „Publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţi ce ULIM”;

— proiecte bibliogra co-bibliometrice în colaborare cu institutele 
de cercetare universitare: de ex.: proiectul instituţional “Publicaţiile 
cadrelor didactico-ştiinţi ce ULIM: analize bibliogra co-biblio-
metrice” (anii 2009-2012), realizat în scopul cunoaşterii stadiului 
de dezvoltare a ştiinţei universitare. Astfel, instrumentele biblio-
metrice au fost utilizate pentru analiza operei ştiinţi ce a cadrelor 
didactico-ştiinţi ce ULIM: doctor habilitat Pavel Parasca, doctor 
habilitat Ilie Borziac, doctor Nina Tălămbuţă, doctor Raisa Evsi-
ukov etc.;

— Clinica Informaţională: constituită în scopul facilitării adap-
tării studenţilor (şi altor categorii de utilizatori) la mediul informa-
ţional universitar şi naţional (oferirea informaţiilor utile privind 
sistemul naţional de biblioteci, centrele de informare şi documen-
tare), promovării liberului acces la informaţie, realizării dimensiu-
nilor informaţionale ale Procesului Bologna.

Promovarea activităţii creative şi inovaţionale pentru gru-
pul-ţintă bibliotecari se efectuează în cadrul DIB prin următoare-
le forme şi metode: concursuri departamentale “Cel mai Bun Bi-
bliotecar al anului …”, „Cea mai Bună Unitate de Structură DIB 
(serviciu, o ciu, centru) , „Cel mai Bun manager funcţional DIB” 
(includ compartimentul „Creativitate”); ciclu de acţiuni de forma-
re la locul de muncă în cadrul Şcolii BibIns ULIM; diversi carea 
serviciilor info-bibliotecare în sprijinul comunităţii bibliotecare 
(Clinica informaţională, campanii şi programe); colaborări cu In-
stitutul de Ştiinţe ale Educaţiei în scopul promovării fenomenelor 
creativitate, drept de autor, proprietate intelectuală pentru bibli-
otecarii din şcoli şi licee; participări în calitate de formatori în ca-
drul diverselor reuniuni profesionale (la DIB activează 3 formatori 
de talie naţională); conceptualizarea activităţii profesionale, im-
plementarea managementului proiectului ca parte a conceptului 
modern de management la DIB etc. În anul 2009 la DIB au fost 
instituite master-class în scopul de a cunoaşte şi de a implementa 
bunele experienţe ale specialiştilor în domeniul biblioteconomiei, 
informării, documentării şi altele (utile domeniului profesional), 
bene ciind de patrimoniul documentar al specialistului, audieri 
orale, dialog pe-viu, contact profesional direct, suport educaţional. 
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Sloganul master-class este „Gândeşte ca un bibliotecar de acţiune, 
acţionează ca un bibliotecar care gândeşte divergent” (detalii a se 
vedea la adresa library.ulim.md). 

În scopul evaluării activităţilor, legate de fenomenul PI, DIB 
utilizează diverse metode: interviuri, discuţii, analiza opiniilor 
semnalate în Registre de evaluare (de ex. – în cadrul Salonului 
Scientia, Campaniei „În sprijinul Absolventului ULIM”), contabi-
lizări prin indicatori statistici şi relaţionali etc. Elaborarea raportu-
lui-sinteză privind implicarea DIB în Concursul republican, orga-
nizat de AGEPI, este la fel o modalitate de evaluare a activităţilor 
DIB (library.ulim.md). Pe marginea activităţilor complexe sunt 
elaborate comunicate, difuzate în comunitatea universitară în for-
mat tradiţional şi electronic, utilizând potenţialul informaţional al 
paginilor WEB, diseminării selective a informaţiei etc.

 Experienţele de succes ale DIB în promovarea fenomenului 
PI ne permit să evidenţiem următoarele caracteristici de impact: 
cunoaşterea aspectelor juridice, morale, etice, informaţionale ale 
fenomenului „proprietatea intelectuală”; dezvoltarea viziunilor de 
respect (comunitară şi individuale) pentru drepturile de proprie-
tate intelectuală; diseminarea informaţiei privind serviciile oferite 
de către AGEPI, publicaţiile AGEPI, accesul la resursele Centrului 
de Informare AGEPI; conştientizarea rolului decisiv al proprietăţii 
intelectuale asupra imaginii şi dezvoltării universităţii, îmbunătă-
ţirii calităţii funcţionării acesteia; minimizarea răspândirii plagia-
tului în comunitatea universitară (axarea pe calitatea prezentării şi 
citărilor referinţelor bibliogra ce); formarea culturii manageriale 
privind proprietatea intelectuală (proprietatea industrială, dreptul 
de autor şi drepturile conexe); deschidere către noi forme de ser-
vire informaţional-bibliotecară a comunităţii universitare (de ex.: 
organizarea Salonului „Scientia” (publicaţii şi contribuţii ştiinţi ce 
ale cadrelor didactice ULIM) – urmare a participării DIB la Con-
cursul „Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectu-
ale”; noi campanii şi pachete informaţional-bibliotecare).
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EXPERIENŢE DIGITALE ŞI DE EVIDENŢĂ A 
SERVICIILOR ELECTRONICE

Elena Harconiţa, director 
Biblioteca Ştiinţi că a Universităţii de Stat „A.Russo”, Bălţi
Valentina Topalo, şef serviciu 
Biblioteca Ştiinţi că a Universităţii de Stat „A.Russo”, Bălţi

Abstract: Digitization process marks a new stage in the evoluti-
on of the library and the opportunities it creates.Digitization requires a 
realization of respective framework, the coordination of existing services, 
suitable equipment, knowledge and special skills of the librarians , inves-

http://www.ulim.md/strategia-ULIM
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tigating user requirements and evaluation of electronic services. Practi-
ces are presented to amplify the  ow of information via the digitization 
of certain segments of the collection for expanding and promoting free 
access to library heritage , conservation and prezervation of, as well as 
the collection / synthetizing of data statistics according to international 
standard.

Cuvinte-cheie: digitizare, servicii electronice, statistică, bibliote-
că universitară

De ce o bibliotecă universitară are mare nevoie de a-şi digiti-
za anumite colecţii? Cum să creezi o bibliotecă digitală cu resursele 
 nanciare şi echipamentul de care dispune astăzi biblioteca ? Exis-
tă oare reglementare legislativă în acest sens şi cum se respectă de 
către biblioteci? De ce nu avem timp să aşteptăm până ce cineva ne 
va oferi softuri speciale, echipament performant, specialişti com-
petenţi care s-ar ocupa de aceste procese? De ce nu avem timp să 
aşteptăm până ce editu-rile ne vor propune procurarea de licenţe 
pentru utilizarea produsului lor electronic. De ce în plină evoluţie 
a Societăţii Informaţiei şi a Cunoaşterii, în perioada desfăşurării re-
formelor învăţământului impuse de Procesul de la Bologna, când 
se aspiră la calitate, nimeni în ţara noastră, exclusiv bibliotecarii, 
nu se îngrijesc de suportul informaţional al instruirii, inclusiv şi a 
celei de la distanţă?

Sunt foarte multe întrebări la care, cu regret, nu întotdeauna 
poţi găsi răspunsul, dar lesne poţi desprinde instituţiile biblioteca-
re din Republica Moldova, care, în po da tuturor di cultăţilor şi 
neajunsurilor, reuşesc totuşi să  e inventivi, să demonstreze creati-
vitate şi să se conformeze de facto tendinţelor moderne de Bibliote-
că 2.0 şi WEB 2.0 . În condiţia austerităţii  nanciare şi a mai multor 
feluri de crize, în Republica Moldova există biblioteci universitare 
(mă refer doar la acest tip de instituţii), care nu au ezitat mult timp, 
au reuşit deja să expună pe net atât cataloagele sale electronice, 
cât şi modestele colecţii digitizate. Ele sunt foarte mult apreciate 
de utilizatori, exploatate cu recunoştinţă, solicitându-se extinderea 
lor, includerea mai multor obiecte digitizate, perfectarea corectă a 
metadatelor şi regăsirea uşoară a informaţiilor necesare.
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Interesele utilizatorilor şi acţiunile bibliotecarilor, în acest 
sens, sunt apărate de Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe care va intra în vigoare la 01 ianuarie 
2011.

Biblioteca Ştiinţi că a universităţii bălţene, ajunsă la a 65-a 
aniversare, prin colecţiile pe care le deţine, prin sistemul său in-
formaţional, serviciile electronice oferite utilizatorilor, reprezintă 
un me-diu oportun pentru realizarea politicii de digitizare, con-
servare digitală şi asigurare online a resurselor, ţinându-se cont de 
prevederile legilor speci ce domeniului.

În cadrul Bibliotecii au fost implementate câteva programe 
de digitizare cu caracter individual, documentele digitizate  ind 
oferite spre consultare locală sau prin pagina web a Bibliotecii. 
Ghidul Calimera Guideslines http://www.calimera.org/lists/
guidlslines/digitization de neşte digitizarea în felul următor: 
„Digitizarea presupune captura digitală, transformarea din forma analo-
gică în formă digitală, descrierea şi respectarea obiectelor de patrimoniu 
şi a documentaţiei referitoare la acestea, procesarea, asigurarea accesului 
la conţinut digitizat şi prezervarea pe termen lung”.

Primele experienţe de digitizare dictate de necesitatea de a 
oferi servicii prompte şi exacte utilizatorilor, de a rezerva mai mult 
timp pentru bibliotecari în vederea ampli cării asistenţei utilizato-
rilor, au apărut în anul 2003, când a fost iniţiat programul aplicativ 
SumarScanat. Baza de date creată, tangenţială celei principale din 
TinLib, oferă posibilităţi de căutare şi depistare a conţinuturilor 
necesare din publicaţiile periodice şi culegeri în limbile engleză, 
germană şi rusă. Astăzi ea conţine sumarele scanate a 1000 de cărţi 
şi reviste. Este o bază de date speci că, care suscită interesul a ce-
lor care studiază limba engleză şi germană, în ultimul timp şi a ce-
lor care vor să se ţină la curent cu metodicele de predare a limbilor 
străine în şcoală.

Procesul de creare şi menţinere a bazei de date după princi-
piile valorilor tematice, actualităţii, gradului de solicitare, cuprin-
de următoarele etape:

- elaborarea conceptului de optimizare a  uxului informa-
ţional în Serviciul de Literatură în limbile străine prin des-
chiderea de conţinuturi ale documentelor tradiţionale în 
limbile engleză, germană, rusă;

http://www.calimera.org/lists/
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- redactarea caietului de sarcini de către bibliotecari şi pre-
zentarea acestuia informaticienilor;

- elaborarea programului aplicativ, demonstrarea şi experi-
mentarea lui;

- selectarea iniţială pentru scanarea cuprinsului publicaţi-
ilor periodice în limba engleză din Colecţia „JDP-New-
York”, care conţine astăzi 127 titluri în 4 034 exemplare. 
După câţiva ani a fost luată decizia de a include şi publica-
ţiile în limba germană din Colecţia WILHELMI şi Donaţia 
Institutului Goethe – Bucureşti, apoi colecţia de reviste în 
limba rusă Иностранные языки в школе.

-  În condiţia posesiei a doar câteva scanere, cel mai funcţio-
nal a ându-se în Centrul de Informatizare, lucrările selec-
tate sunt transmise în acest Centru.

-  În baza de date TinLib, Modulul Catalogare - Titluri do-
cumente - Căutare Editare Titluri Cărţi ori titluri Seriale, 
după caz, se intră pe titlul de document selectat, se dă 
Home şi în câmpul Localizare se adaugă semnul convenţi-
onal- s (scanare), de exemplu sl4s. 

-  Acest s serveşte drept semn de identi care pentru descăr-
carea informaţiilor despre un anumit titlu într-un  şier se-
parat.

-  După scanarea propriu-zisă a Sumarului în programul 
FineReader, se face prelucrarea textului în vederea recu-
noaşterii lui.

-  Textul scanat împreună cu  şierul descărcat este integrat 
în baza de date SumarScanat, folosindu-se de programul 
aplicativ elaborat.

-  Urmează anularea semnului convenţional s din câmpul 
Localizare în Modulul Catalogare.

-  Restituirea documentelor scanate în Serviciul Literatură în 
Limbile Străine.

Căutările în această bază sunt efectuate după autor, titlu ar-
ticol, cuvinte - cheie, la fel poate   cercetat conţinutul tematic al 
unui anumit titlu de revistă. Cu regret, SumarulScanat poate   uti-
lizat doar în spaţiile Bibliotecii. Sarcina pe care trebuie s-o rezolve 
în viitorul apropiat informaticienii ţine de expunerea acestei baze 
pe site-ul Bibliotecii cu transformările respective în vederea conto-
rizării automate a accesărilor.
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Conform Standardului ISO 2789:2009, Statistici internaţiona-
le de bibliotecă, serviciile electronice de bibliotecă includ catalogul 
on-line, site-ul Bibliotecii, colecţiile electronice, furnizarea docu-
mentelor electronice, servicii de referinţe electronice, formarea uti-
lizatorilor serviciilor electronice, accesul la Internet prin interme-
diul Bibliotecii, documentele digitale, resurse gratuite din Internet 
fără restricţii de acces.

În diagrama nr.1 propunem statisticile de utilizare ale bazei 
de date SumarScanat în ultimii 3 ani. 

Din cele relatate se vede clar că produsele şi serviciile noi 
oferite de bibliotecari sunt mereu supuse analizelor, cercetării re-
levanţei lor, gradului de actualitate şi necesitate. Scăderea statisti-
cilor de acces au fost in uenţate în anul 2009 de diminuarea numă-
rului de studenţi înscrişi la Universitate.

O altă bază de date, iniţiată acum 5 ani în urmă, se numeşte „ 
Opere Muzicale în format MP3”, în care se regăsesc deja mai bine 
de 1 600 titluri de lucrări muzicale de pe discurile de vinil. Uti-
lizează un program gratuit Audacity (audacity.source-forge.net 
este gratuit) cu un editor audio, multiplatformă, cu multe efecte şi 
instrumente de redactare, în primul rînd, de înlăturare a oricărui 
zgomot şi bruiaj. După înregistrarea de pe pichup în Acleaning La-
bwab, are loc împărţirea pe track-uri MP3 şi integrarea în baza de 
date. Căutările se fac prin utilizarea sistemului de operare WIN-
DOWS.

În anul 2005 a început crearea Bibliotecii Digitale, care cu-
prinde: manuale, note de curs, curri-culumuri, lucrări de labo-
rator, culegeri de exerciţii, autorii cărora sunt cadrele didactice 
universitare şi ale Liceului şi Colegiului „Ion Creangă”, structuri 
încorporate în Universitate. Din conţinuturile Bibliotecii Digitale, 
accesarea căreia se face direct din pagina web a Bibliotecii, fac par-
te şi lucrările ştiinţi ce elaborate şi editate de către bibliotecarii 
universitari: monogra i, lucrări bibliogra ce din colecţiile: Bibli-
ographia Universitas; Vestigia Semper Adora; Doctor Honoris Cauza; 
Personalităţi universitare bălţene; Universitari bălţeni; Scriitori unive-
ristari bălţeni ; Promotori ai Culturii; Biblioteca şi bibliotecarii în presă 
şi on-line; Cultura informaţională; Profesionalizare ş.a. 

Cum lucrăm noi pentru a putea oferi produse cât mai apreci-
ate şi necesare? Sunt oare respectate unele recomandări, de exem-
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plu, ale NISO, în acest sens? Organizaţia Naţională de Standardi-
zare a Informaţiei, acreditată de Institutul Naţional American de 
Standarde în domeniul informaţiei, stipu-lează anumite principii 
ce ţin de politica clară de dezvoltare a unei astfel de colecţii: struc-
turarea pe domenii, modalităţile de acces, integritatea şi autentici-
tatea informaţiei; prelucrarea şi gestionarea corectă pe o anumită 
durată a acestei colecţii; accesibilitatea utilizării; respectarea drep-
tului de autor; relevanţa colecţiei şi contorizarea utilizării acesteia; 
integrarea deplină a acesteia în  uxul informaţional şi cunoaşte-
rea ei bună atât de către utilizatori, cât şi de bibliotecari. Obiecte-
le digitale trebuie să susţină un anumit format care le-ar asigura 
durabilitatea temporală, utilitatea pentru procesul de instruire şi 
cercetare ştiinţi că. 

 Recunoaştem că la acest capitol mai avem foarte multe de 
învăţat şi realizat. Tentativa noastră însă deja este recunoscută ca 
satisfăcătoare de utilizatorii care au posibilitatea să caute, să vadă, 
să extragă, să a şeze, sa reproducă versiunea digitală pe hârtie sau 
electronic, să salveze anumite părţi pentru uzul personal. Proce-
sul tehnologic de creare a Bibliotecii Digitale respectă următoarele 
etape:

-  elaborarea conceptului şi adresarea către cadrele didac-
tice în Senat, şedinţele catedrelor, convorbiri individuale 
pentru a-i convinge să prezinte la Bibliotecă nu doar do-
cumentul tradiţional, dar şi pe suport electronic, ori să ne 
permită copierea lui;

-  elaborarea şi aplicarea unui Acord de reglementare a rela-
ţiilor dintre autor-cadru didactic şi Bibliotecă, în vederea 
prezentării benevole, gratis a lucrărilor didactice / ştiinţi-
 ce pentru integrarea lor în Biblioteca Digitală;

-  documentul electronic este înmagazinat de către bibliote-
carii din serviciul Catalogare Indexare, se efectuează de-
scrierea lui bibliogra că; 

-   şierul nou este direcţionat spre Centrul Informatizare;
-  în Modulul Catalogare – Titluri documente – Catalogare 

Materiale AV – Înregistrări Multimedia se înregistrează în 
cîmpul cale  şier - full-text / numele mapei în care se vor 
stoca şi alte lucrări ale aceluiaşi autor; în cîmpul nume - 
 şier se înregistrează denumirea  şierului.
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Se salvează titlul cu parametrii respectivi şi sincronizat în 
catalogul electronic pe net apare deja informaţia ca punct de acces 
în conţinutul integral al documentului.

Catalogul electronic (http://libruniv.usb.md) conţine peste 
280 000 de înregistrări bibliogra ce (unele din ele conţin full-texte), 
ori 57% din toate documentele pe care le deţine Biblioteca, inclusiv 
123 121 descrieri analitice din reviste, culegeri şi ziare. Documente-
le cu texte digitizate pot   accesate direct din catalogul electronic.

În Biblioteca Digitală de pe site sunt incluse mai bine de 100 
documente printr-o simplă intrare la rubrica respectivă şi adăugi-
rea linck-ului la full-textul respectiv.

Cu ajutorul cadrelor didactice Biblioteca rezolvă una din cele 
mai di cile probleme – numărul

de exemplare, care, de obicei, la un singur titlu, nu depăşeşte 
1-3 unităţi.

În anul 2006 a început plasarea pe site-ul Bibliotecii a con-
ţinuturilor de publicaţii periodice editate de universitarii bălţeni: 
Con uenţe Bibliologice; Artă şi Educaţie Artistică; Limbaj şi Con-
text; Glotodidactică; Fizică şi Tehnică, este dat link-ul către revis-
ta SEMN. Transpunerea textelor în format PDF şi plasarea lor pe 
pagină este în grija administratorului de web, la fel şi contorizarea 
accesărilor pentru  ecare publicaţie.

Expoziţia Achiziţii Recente şi Achiziţii de lucrări ale profesori-
lor universitari de asemenea începe cu digitizarea copertelor şi a 
sumarului chiar la primirea şi înregistrarea cărţii în Serviciul de 
Dezvoltare a colecţiilor. Fişierele formate sunt transmise în Servi-
ciul Documentare Informare Bibliogra că, unde la descrierea bi-
bliogra că se mai adaugă o succintă adnotare şi se direcţionează 
informaticienilor, care, după ce transformă documentele în PDF, 
le plasează pe site.

Expoziţiile tematice sunt lucrate de bibliotecarii din diverse 
subdiviziuni, după o prelucrare specială sunt aşezate pe YouTube, 
devenind deosebit de atractive pentru utilizatori.

Este elocventă creşterea interesului utilizatorilor pentru Bi-
bliotecă, mai bine de 2 ori în 10 luni ale anului 2010 faţă de anul 
2009, ceea ce vorbeşte de comoditatea de acces, conţinutul bogat şi 
divers, nodurile referenţiale spre resursele de pro l, intensitatea 
actualizării ş.a. 

http://libruniv.usb.md)


130

DG. nr.3 Sesiuni Internet pe Facultăţi 
în spaţiile Bibliotecii 

Cei mai studioşi în spaţiile Bibliotecii sunt studenţii de la Fa-
cultatea Pedagogie, Psihologie, Asistenţă Socială ( PPAS) – 21%, 
după care urmează, Limbi şi Literaturi Străine, Economia, Drep-
tul. Mai puţin se adresează pentru servicii electronice studenţii 
de la Ştiinţele Naturii şi Agroecologie, foarte rar – studenţii de la 
Muzică. Nivelul de prestare a serviciilor electronice în Biblioteca 
universităţii bălţene se poate demonstra şi prin rapoartele statis-
tice elaborate de EBSCO, anii 2008-2010. Biblioteca Ştiinţi că este 
clasată printre primele în ierarhia utilizării bazelor de date.

Serviciile electronice sporesc e cienţa Bibliotecii, asigură 
transparenţa maximală a gestiunii biblioteconomice, a activităţii 
manageriale, asigură un nivel avansat al educaţiei informaţionale 
a bibliotecarilor şi a utilizatorilor, augumentează vizibilitatea Bi-
bliotecii, poziţionarea ei în societate.


