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Pe 26 octombrie curent, la 
Biblioteca Științifică a Acade-
miei de Administrare Publică 
s-a desfășurat ,,Ziua resurse-
lor deschise”, eveniment care 
se înscrie în cadrul Săptămâ-
nii Internaționale a Accesu-
lui Deschis (AD). Săptămâna 
Internațională a Accesului 
Deschis se desfășoară anual 
la nivel global. În anul curent, 
Săptămâna Accesului Des-
chis este la cea de-a zecea 
ediție și a avut loc în perioa-
da 24-30 octombrie, având 
ca temă „Deschiși pentru 
acțiune” („Open in Action”). 
Cu această ocazie, Bibliote-
ca Știinţifică a Academiei a 
desfășurat un program de ac-
tivităţi, cu scopul informării 
comunității academice și de 
cercetare și promovării Acce-
sului Deschis la informație.

În cadrul evenimentului, 
Nelly Țurcan, doctor habilitat, 
conferențiar universitar, Uni-
versitatea de Stat din Moldo-
va, și Igor Cojocaru, doctor, 
director al Institutului Dezvol-
tării Societății Informaționale, 
au prezentat comunicări pri-
vind promovarea repozitori-
ilor instituționale din Repu-
blica Moldova și revistele din 
RM înregistrate pe platforme 
deschise.

Savanții s-au referit la ne-
cesitatea creării și dezvoltării 
repozitoriilor instituționale, 
adică la crearea arhivelor 
digitale a rezultatelor cerce-
tărilor științifice la instituțiile 
de învățământ, astfel în-
cât profesorii, doctoranzii, 
masteranzii, studenții și toți 
cei interesați să aibă acces 
liber și gratuit la această 
informație, fiind vorba de ar-
ticole din revistele științifice, 
inclusiv ,,Administrarea Pu-
blică” de la Academia noas-
tră, a tezelor de doctorat etc. 

În scopul concentră-

rii și sistematizării acestei 
informații în anii 2010 – 2011 
a fost elaborat Instrumentul 
Bibliometric Național (IBN). 
De la 1 februarie 2016 IBN 

este înregistrat pe platfor-
ma WEBOMETRICS.info și 
ocupă poziția 155 în lume 
printre portaluri/repozitorii. 
Actualmente, în clasamen-
tul internațional sunt in-
cluse 27 de universități din 
Republica Moldova. Printre 
aceste instituții din republi-
ca noastră pe primul loc se 
plasează Universitatea de 
Stat din Moldova, Academi-
ei de Administrare Publică 
revenindu-i locul 15. Însă în 
clasamentul general aceste 
instituții de învățământ din 
Moldova se plasează la o 
distanță foarte mare.

Estimând beneficiile ac-
cesului liber la rezultatele 

cercetărilor științifice pen-
tru manageri, cercetători, 
doctoranzi, masteranzi, 
studenți și simpli cetățeni, 
Nelly Țurcan și Igor Cojoca-

ru au accentuat importanța 
lichidării barierelor din ca-
lea comunicării științifice și 
creșterii vizibilității în aceas-
tă comunicare. În opinia lor, 
informația în domeniu acce-
sibilă la ora actuală constitu-
ie doar ,,un vârf de aisberg” 
din totalitatea lucrărilor 
științifice existente. Or, sti-
mularea acestui proces de 
comunicare științifică este 
scopul de bază al Săptămâ-
nii Internaționale a Accesu-
lui Deschis.

Actualmente IBN, fiind 
cea mai mare bibliotecă 
electronică cu acces deschis 
la articole publicate în revis-
tele științifice din Republica 

Moldova în perioada 1993 – 
2016 cuprinde peste 100 de 
reviste, 46.500 de publicații, 
22.500 de autori, 1.700 de 
organizații și 60.000 de uti-
lizatori.

Tema „Deschiși pentru 
acțiune” a identificat cerce-
tători, bibliotecari, studenți 
și alte persoane care și-au 
asumat angajamentul de a 
susține Accesul Deschis.

În context, Nelly Țurcan și 
Igor Cojocaru au evidențiat 
proiectul „Modernizarea ser-
viciilor bibliotecilor universi-
tare din Moldova”, lansat în 
primăvara acestui an, finan-
ţat de Programul Norvegian 
de Cooperare în domeniul 
învăţământului superior cu 
Eurasia, dezvoltat în parte-
neriat cu Academia de Stu-
dii Economice din Moldova, 
Universitatea din Bergen, 
Norvegia, Universitatea 
Transilvania din Brașov, Ro-
mânia, biblioteci universi-
tare din Moldova, inclusiv 
Biblioteca Științifică a AAP.

Profesorii și studenții-
masteranzi de la Academie, 
care au participat la activi-
tatea respectivă, au adresat 
numeroase întrebări referi-
tor la participarea în proce-
sul de intensificare a comu-
nicării științifice în cadrul 
IBN și pe plan internațional.

Prezent la eveniment, dl 
Andrei GROZA, prim-pro-
rector al Academiei, doctor, 
conferenţiar universitar, a 
dat o înaltă apreciere efor-
turilor savanților, precum 
și ale Bibliotecii Științifice 
a Academiei de promova-
re a accesului deschis la 
informație.

NB! Pentru informații 
suplimentare accesați site-
ul www.ibn.idsi.md
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