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� Grup de biblioteci care cooperează în scopul 
coordonării activităilor, punerii în comun a 
resurselor etc. = atingerea unui scop comun

� Achiziia consorială de resurse electronice –
avantaje:avantaje:
◦ Discounturi semnificative oferite de editori în funcie de 

numărul instituiilor i de numărul publicaiilor/bazelor 
de date achiziionate/abonate
◦ Achiziia unui mai mare număr de resurse decât cele 

care ar fi putut fi achiziionate de fiecare instituie
◦ Negocierea de înelegeri la nivel naional (national deal)



� Tipuri de consorii:
◦ Consorii organizate în funcie de criteriul geografic 

(ex. ANELIS Plus, în România)
◦ Consorii pentru achiziia centralizată – ex. 

universităi care achiziionează pentru toate filialele 
lorlor
◦ Consorii pentru negocierea colectivă – instituii 

care negociază împreună, ca un singur grup, dar 
care acionează individual în ceea ce privete 
deciziile de achiziie



� Tipuri de resurse electronice (în funcie de 
coninut)
◦ Baze de date/colecii de reviste cu acces la textul 

integral
◦ Baze de date/colecii de cări electronice (e-book-◦ Baze de date/colecii de cări electronice (e-book-

uri)
◦ Baze de date hibride (reviste, e-book-uri, 

proceedings, alte publicaii)
◦ Baze de date bibliometrice
◦ Baze de date bibliografice



� Tipuri de resurse electronice (în funcie de 
creator)
◦ Baze de date ale editorilor tradiionali (ex. Springer, 

Wiley, Taylor&Francis etc.)
◦ Baze de date ale agregatorilor (ex. EBSCO, ProQuest ◦ Baze de date ale agregatorilor (ex. EBSCO, ProQuest 

etc.)
◦ Baze de date native (ex. Scopus)



� Tipuri de achiziie
◦ Abonament (acces temporar)
◦ Cumpărare (acces perpetuu) – arhive de reviste, e-

book-uri
� Costuri� Costuri
◦ În funcie de dimensiunea instituiei (FTE – Full 

Time Equivalent)



� După anul 2000, în România s-au investit 
sume importante în achiziţia de resurse 
electronice ştiinţifice

� Mai întâi – abonamente individuale
� 2006 – 2009: consorţiu informal al � 2006 – 2009: consorţiu informal al 

bibliotecilor centrale universitare
◦ negociere în comun
◦ contracte individuale cu furnizorii semnate de 

fiecare bibliotecă



� ANELiS = Acces Naional la Literatura 
tiinifică de Cercetare

� Derulare: 2009-2011, cu extensie în 2012
� Finanare din POS „Creterea Competitivităii 

Economice”Economice”
� Cofinanat prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională
� Autoritate contractantă: Autoritatea Naională 

pentru Cercetare tiinifică



� Creterea gradului de acces al instituiilor de 
Cercetare-Dezvoltare-Inovare i universităilor la 
literatura tiinifică 

� Reducerea decalajului faă de media 
documentelor tiinifice de cercetare accesate la 
nivelul UE - până în 2011 =  aprox. 55% din 
media UE media UE 

� Achiziia serviciilor de acces la surse de 
informare i documentare stiinifică in format 
text integral si bibliografic pentru anii 2009-
2011 - minim 60% din literatura cu factor de 
impact relevant

� Conceperea unui model de finanare a accesului 
Ia literatura tiinifică care să poată fi aplicat 
după finalizarea proiectului



� 2009: 26.240.988 lei (aprox. 5,8 mil. euro)
� 2010: 37.606.990 lei (aprox. 8,3 mil. euro)
� 2011: 27.046.716 lei (aprox. 6 mil. euro)



� ANELIS Plus – Asociaia Universităilor, 
Institutelor de Cercetare-Dezvoltare i 
Bibliotecilor Centrale Universitare din 
România (statut juridic: ONG)

� Constituire: 2011
Membri (iunie 2016):  102� Membri (iunie 2016):  102
◦ universităi
◦ INCD
◦ 4 BCU
◦ Biblioteca Academiei Române

www.anelisplus.ro



� Programul PNII CAPACITĂI - „Asigurarea 
accesului electronic naţional la literatura 
tiinifică pentru susinerea i promovarea 
sistemului de cercetare i educaie din 
România ANELIS PLUS” – finanare 80%România ANELIS PLUS” – finanare 80%

� Cofinanare prin contribuia instituiilor 
beneficiare - 20%

� Buget:
◦ 2013: 30.000.000 lei (aprox. 6,6 mil. euro)
◦ 2014: 35.000.000 lei (aprox. 7,7 mil. euro)
◦ 2015: 45.000.000 lei (aprox. 10 mil. euro)



� Obiective:
◦ Asigurarea accesului la resurse electronice de 

informare-documentare
◦ Crearea unui campus virtual
◦ Crearea depozitului naional de documente (national 

repository), atât prin achiziia de arhive digitale, cât i 
prin adăugarea de publicaii tiinifice produse de 
comunitatea academică din România
prin adăugarea de publicaii tiinifice produse de 
comunitatea academică din România
◦ Promovarea, la nivel naional, a accesului deschis (open 

access) la publicaiile tiinifice
◦ Crearea legăturilor cu platforma editorială românească 

SCIPIO i cu depozitele digitale instituionale găzduite de 
universităile i bibliotecile din România
◦ Asigurarea accesului mobil atât la publicaţii şi baze de 

date internaionale, cât şi la depozitul naţional de 
documente



� Baze de date abonate (BD de reviste i cări 
electronice, BD bibliografice i bibliometrice)
◦ 2013: 15
◦ 2014: 27
◦ 2015: 28
◦ 2016: 27◦ 2016: 27

� Accesări
◦ 2013: 4.537.462
◦ 2014: 4.463.639
◦ 2015: aprox. 5.000.000

(Sursa: Olariu, Ivona. Evaluarea cantitativă i calitativă a 
serviciilor, resurselor documentare i personalului din 
bibliotecile contemporane - Teză de doctorat, 
Universitatea din Bucureti, 2016)



� Include în prezent arhivele de reviste i cări 
electronice achiziionate pentru membrii 
consoriului

� Va include
◦ depozitele digitale instituionale ale instituiilor ◦ depozitele digitale instituionale ale instituiilor 

membre
◦ lucrări tiinifice în open access ale autorilor 

provenii din instituiile membre
◦ alte categorii de documente, cu acces liber sau 

restricionat

https://dspace.anelisplus.ro



� Proiect „Acces naional electronic la literatura 
tiinifică pentru susinerea sistemului de cercetare i 
educaie din România – ANELIS Plus 2020” -
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA 
COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE – Programul
POC/55/1/1/ referitor la „Dezvoltarea unor reţele de 
centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la 
reţele europene şi internaţionale de profil i 
centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la 
reţele europene şi internaţionale de profil i 
asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii 
ştiinţifice şi baze de date europene si internaţionale”

� Finanare: 249.108.000 RON (aprox. 55,3 mil. euro)
◦ 186.741.000 RON finanare nerambursabilă
◦ 62.247.000 RON cofinanare

� Procedura de achiziie nu a fost încă demarată
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� Creterea nivelului de 
contientizare a utilităii resurselor 
electronice

� Creterea gradului de utilizare a � Creterea gradului de utilizare a 
resurselor electronice

� Creterea productivităii tiinifice a 
autorilor români



� Comunicare defectuoasă între 
instituiile beneficiare i utilizatorii 
poteniali (diseminare, popularizare, 
instruire)
Selecia uneori neinspirată a resurselor � Selecia uneori neinspirată a resurselor 
abonate (vizibilă în statisticile de 
utilizare)

� Utilizare (încă) nesatisfăcătoare a 
bazelor de date proporional cu 
valoarea investiiei


