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Consorţiul REM – Resurse Electronice pentru Moldova funcționează cu succes în
Republica Moldova din anul 2001 şi asigură utilizarea a resurselor internaţionale on-line.
Consorţiul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica
Moldova. Consorţiul REM este parte a Consorţiului Internaţional EIFL, care uneşte parteneri
din diferite ţări ale lumii într-o reţea. Această organizaţie lucrând în colaborare cu bibliotecile din peste 60 de ţări
în tranziţie din Africa, Asia, Europa şi America Latină, asigură accesul la cunoştinţe pentru educaţie, instruire,
cercetare şi dezvoltare comunitară durabilă. Sloganul EIFL - Informaţia Electronică fără frontiere pentru
Biblioteci.
Activităţile Consorţiul se desfăşoară pe baza memorandumului de acord, care se fundamentează pe principiul
egalităţii părţilor şi prevede un plan de activităţi şi o cotizaţie anuală. Iniţiativele Consorţiului REM se orientează
în următoarele direcţii:
 EIFL: Licenţiere, coordonator dr. S. Ghinculov;
 EIFL-OA: Acces Deschis, coordonator N. Cheradi;
 EIFL-IP: Copyright şi biblioteci, coordonator M. Harjevschi.
Consorţiul ca formă de cooperare şi colaborare contribuie pozitiv la activitatea bibliotecilor din Republica
Moldova. Beneficiile colaborării în format de consorţiu sunt următoarele:
 abonarea comună la resurse electronice;
 formarea profesională, consultanţa, suport informaţional şi al experţilor;
 activităţi în cadrul proiectelor internaţionale;
 promovarea serviciilor informaţionale ale bibliotecilor;
 dezvoltarea personalului.
La moment, Consorţiul REM include 19 organizații din Republica Moldova. În anul 2015 la Consorţiul REM a
aderat Curtea Constituțională a Republicii Moldova.

I. PROMOVAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE ALE CONSORŢIULUI
EIFL reprezintă o organizaţie internaţională non-profit care administrează programe şi evenimente menite de a
spori accesul la cunoştinţe.
O direcţie importantă în activitatea Consorţiului REM este informarea permanentă privind tendinţe noi în
comunitatea biblioteconomică mondială. În anul 2015 membrilor Consorţiului au fost trimise 413 scrisori,
conţinând informaţii profesionale privind noutăţi în tehnologii, activități de proiecte etc.
Evoluţia de dezvoltare a Consorţiul REM o putem observa prin creşterea numărul membrilor Consorţiului REM şi
extinderea ofertei resurselor electronice, propuse pentru comunitatea ştiinţifică şi didactică din Republica
Moldova. În anul 2015 pentru 19 membrii a fost asigurat accesul la 8 de date propuse de EIFL.
Consorţiul promovează ideea de parteneriat pentru utilizarea comună a resurselor electronice în condiţiile de
criză. Rezultatele activităţii Consorţiului sunt reflectate în ediţii periodice, materialele conferinţelor, prin
intermediul site-urilor: http://eifl.org/; http://www.lib.ase.md/eifl/; altor instrumente web: blog (OA)
http://eifloamoldova.wordpress.com, slideshare, YouTube etc.
În anul 2015 a fost realizat Programul de promovare a resurselor Euromonitor, produsul special al companiei –
baza de date PASSPORT. Acesta a inclus o serie de activităţi organizate: înştiinţarea prin e-mail, prezentarea
resurselor etc. Reprezentanţii Consorţiului au participat la mai multe conferinţe, mese rotunde, prezentări.
Consorţiul a promovat interesele bibliotecilor la nivel naţional prin organizarea activităţilor de lobby.

EIFL - Licenţiere
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Consorțiul EIFL oferă acces la peste 40 de e-resurse de la 20 de furnizori, care acoperă o gamă largă de
domenii şi include reviste electronice şi colecţii de cărţi electronice, şi baze de date bibliografice. Accesul la
bazele de date licențiate şi utilizarea lor activă, oferă cercetătorilor din Republica Moldova o oportunitate de a
folosi resursele informaționale de calitate.
Consorțiul REM apelează la serviciile Companiei EBSCO timp de 15 ani, datorită bunei calități și accesibilității
prețurilor. Resursele EBSCO satisfac multiplele nevoi de informare ale cercetătorilor din Moldova. O colaborare
fructuoasă durabilă între compania EBSCO şi bibliotecile din Republica Moldova se bazează pe o strânsă
interacţiune, înţelegere, instruire activă şi servicii de asistenţă tehnică. În anul 2015 au fost încheiate contracte
pentru accesul la următoarele resurse: IMF elibrary, IOPscience, E-Duke Journals Scholarly Collection, Royal
Society Journals Collection etc.
La moment activităţile consorţiului REM se referă la:
 Achitarea cotei anuale de participare EIFL;
 Achitarea cotizaţiei de membru REM;
 Negocierea şi obţinerea licenţelor pentru e-resurse.
Bazele de date, oferite de EIFL, în regim gratuit pentru anul 2015 în contul cotizaţiei REM sunt următoarele:
 E-Duke Journals Scholarly Collection;
 Edward Elgar Publishing Journals and development studies e-books;
 IMF elibrary;
 IOP science;
 New England Journal of medicine;
 Royal Society Journals collection.

II. RESURSELE INFORMAŢIONALE ALE CONSORŢIULUI

Baza de date EBSCO Publishing
http://search.ebscohost.com/

Baza de date „Legislaţia Republicii Moldova”
şi Practica Judiciară (of-line)

DOAJ – Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/

Biblioteca electronică a Băncii Mondiale
http://elibrary.worldbank.org/

Reviste ştiinţifice full-text din diverse domenii.

Totalitatea actelor juridice din RM, în limbile
română şi rusă.
Directoriul Revistelor cu Acces Deschis (7303
reviste academice). Text integral, articole
ştiinţifice recenzate.

6000 de cărţi şi rapoarte ale Băncii Mondiale.
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14596 de publicaţii disponibile (cărţi, rapoarte
anuale, reviste, studii etc.)
Repozitoriul Băncii Mondiale
https://openknowledge.worldbank.org/

Biblioteca electronică a Uniunii
Europene
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EUBookshop-Site

Portalul analitic rusesc Polpred
http://polpred.com/

Fondul Monetar Internaţional (FMI) eLibrary
http://www.elibrary.imf.org/

Publicaţiile editurii Edward Elgard
http://www.elgaronline.com/

Totalitatea publicaţiilor ale Uniunii Europene.

10509 cărţi electronice, articole full-text din
domeniile economie, drept, politică etc.

Acces direct la ediţii periodice, cărţi, studii,
precum și statistici (macroeconomie,
globalizare, dezvoltare, comerț, asistență
tehnică, demografie, piețele emergente etc.)
5 reviste de management, drept şi peste 160 de
materiale didactice.

Dicţionar - 600 000 cuvinte, 3 ml de citate.
http://www.oed.com/

http://www.oxfordreference.com/

Publicaţiile editurii Duke University Press
https://www.dukeupress.edu/

https://royalsociety.org/journals/

Instrument de referinţă cu acces la peste 125
de reviste academice din domeniile economie,
statistică, lingvistică etc.

Acces online la 45 de reviste full-text a editurii
Duke University Press.
Royal Society este cea mai veche editură
științifică din lume. Reviste ştiinţifice full-text
din domeniile matematică, inginerie etc.
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III. STATISTICA EBSCO
Compania EBSCO este furnizorul principal al bazelor de date academice din întreaga lume şi accesul la aceste
resurse oferă oportunităţi unice consumatorilor de informaţii ştiinţifice din bibliotecile Consorţiului REM. Statistica
utilizării bazelor de date EBSCO în 2015 constituie 74878 de căutări (60757 în 2014). Accesul a fost asigurat
pentru 12 luni.

Session Usage Report Site: All Detail Level: Site Period: January 2015 - December 2015

Institution

Year Count

ACADEMY OF
ECONOMIC STUDIES OF
2015
MOLDOVA

Average
Searches
Length

Total
Full
Text

PDF Full
Text

HTML
Smart
Image/
Custom
Full
Abstract Link
Video
Link
Text
To

751

40

14755

1572

1255

314

3

695

59

0

170

32

878

107

101

6

0

165

2

0

2015 2821

48

30778

6035

4589

1303

143

1576

295

0

255

40

3342

653

460

153

40

817

40

0

2015 101

39

2026

288

208

80

0

292

11

0

CONSORTIUM
OF MOLDOVA

2015

2

30

0

0

0

0

0

0

0

0

LIBRARY OF FREE INTL
UNIV OF MOLDOVA

2015

7

30

2

0

0

0

0

0

0

0

2015 1134

36

22186

2261

1983

267

11

3574

97

0

STATE PEDAGOGICAL
UNIV

2015

27

30

280

28

18

10

0

28

0

0

TECHINCAL UNIV
OF MOLDOVA

2015

86

37

289

150

150

0

0

127

0

0

2015

14

45

342

24

20

4

0

11

0

0

74878

11118

8784

2137

197

7285

504

0

ACADEMY OF SCIENCES
OF MOLDOVA
2015
ALECU RUSSO BALTI
STATE UNIVERSITY

BP HASDEU MUNCIPAL
PUBLIC LIBRARY
2015
CAHUL STATE UNIV

MOLDOVA STATE UNIV

THE ACADEMY
OF PUBLIC
ADMINISTRATION OF
MOLDOVA

Totals

5368
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Liderii utilizării EBSCO în anul 2015:
Potrivit statisticilor, liderii în promovarea şi utilizarea bazelor de date EBSCO în anul 2015 sunt: Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Aleco Russo” din Bălţi; Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice
din Moldova; Biblioteca Centrală Universitară a Universităţii de Stat din Moldova.
Creşterea popularităţii bazelor de date EBSCO în universităţile de din Republica Moldova pot fi urmărite pe baza
datelor statistice pentru perioada 2009-2015.
Instituţiile ştiinţifice din RM

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A.
Lupan” a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei
Biblioteca Centrală Universitară a
Universităţii de Stat din Moldova
Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de
Studii Economice din Moldova
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de
Stat „A. Russo”, Bălți

2009

2010

2011
(jumat.de
an)

2012

2014

2015

5197

9983

2712

9115

5228

-

3570

3671

11475

15623

6406

22186

4051

10496

7500

15387

17801

14755

5273

9429

7463

15369

18416

30778

Consumul de informaţii EBSCO în Republica Moldova (2011-2015)
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

Denumirea instituţiei
Resurse+cotizaţia
Biblioteca Naţională a
RM
Biblioteca Republicană
Tehnico-Ştiinţifică
(BRTŞ) a Institutului
Naţional de Cercetări
Economice (INCE)
Biblioteca Ştiinţifică
Centrală „Andrei
Lupan” a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei
Biblioteca Municipală
„B.P. Haşdeu”
Biblioteca USM
Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „A.
Russo”
Biblioteca Ştiinţifică a
ASEM
DIB ULIM
Biblioteca Ştiinţifică a
UTM
BŞ a Universităţii
Pedagogice de Stat
„Ion Creangă”
Biblioteca Universităţii
de Stat „B.P. Hasdeu”
din Cahul

2011
EBSCO

2012

Cotizaţia

2014

2015

EBSCO

Cotizaţia

EBSCO

Cotizaţia

EBSCO

Cotizaţia

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Biblioteca Ştiinţifică a
Academiei de
Administrare Publică
de pe lângă
Preşedintele RM
Biblioteca Naţională
pentru Copii „I.
Creangă”
Biblioteca Publică
Raională „Alexandru
Donici” din Orhei
Biblioteca Academiei
„Ştefan cel Mare” a
MAI
Biblioteca Universităţii
Slavonă a
Republicii Moldova
Biblioteca UCCM
Biblioteca IRIM

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

+

+

-

+

-

+
+

Accesul la bazele de date EBSCO şi utilizarea lor activă oferă oamenilor de ştiinţă din Republica Moldova o
oportunitate unică de a fi în acelaşi spaţiu informaţional cu cele mai bune scoli academice din lume. Astfel,
putem afirma, că posibilitatea de a citi şi a publica în limba engleză în revistele EBSCO cu Indexul de Citare
ridicat, îmbunătăţeşte calitatea asigurării informaţionale a ştiinţei şi deschide noi oportunităţi pentru oamenii de
ştiinţă din Republica Moldova.

IV. PROGRAMUL EIFL-OA Moldova
http://eifloamoldova.wordpress.com/
Coordonator Natalia Cheradi
Programul EIFL-OA Moldova a fost instituit în primăvara anului 2008 în cadrul Consorţiului REM pentru asistarea
membrilor consorţiului în dezvoltarea Accesului Deschis la informaţie ştiinţifică. Scopul general al programului
este de a beneficia de conţinutul informaţional, disponibil prin intermediul OA, precum şi asigurarea distribuirii
conţinutului local prin dezvoltarea unor arhive electronice deschise şi încurajarea autorilor de a publica articole
în reviste cu Acces Deschis.
Evenimente realizate 2015:

Pe 5 iunie 2015 la Universitatea de Stat din
Moldova (USM) s-a desfăşurat masa rotundă cu
genericul Valorificarea patrimoniului ştiinţific
naţional prin conţinut digital,organizată de
Institutul
de
Dezvoltare
a
Societăţii
Informaţionale (IDSI) şi USM în parteneriat cu
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova
(ABRM) şi Consorţiul Resurse Electronice pentru
Moldova (REM).
Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul proiectului
instituţional al IDSI “Platforma pilot pentru
asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea
conţinutului ştiinţific digital din Republica Moldova”
şi a avut drept obiectiv principal prezentarea
rezultatelor inovatoare, proiectelor ştiinţifice şi aplicative în
domeniul digitizării, documentării, arhivării, valorificării patrimoniului ştiinţific al Republicii Moldova.
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Evenimentul a început cu o sesiune de discuţii despre politicile şi strategiile privind conţinutul digital din
Republica Moldova, moderatoare fiind doamna dr. hab. Nelly Ţurcan, conf. univ. la Departamentul Comunicare
şi Teoria Informării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. Cu un cuvânt de salut au venit dr., conf.
univ. Angela Niculiţă, Prorector pentru relaţii internaţionale a USM, Vitalie Tarlev, Viceministru al Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor, dr. Igor Şarov, Viceministru al Culturii şi dr. Lidia Kulikovski din partea Programului
Novateca.
Directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, dr.Igor Cojocaru a prezentat o analiză a politicilor
naţionale privind crearea de conţinut digital până în 2020.
Ţigănaş Ion, vicedirectorul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a vorbit despre
dreptul de autor şi contribuţia AGEPI la valorificarea patrimoniului ştiinţific prin conţinut digital, după care au
urmat discuţii şi dezbateri privind piaţa digitală din Republica Moldova, conţinutul digital ştiinţific, drepturile de
autor asupra conţinutului ştiinţific, conţinutul digitizat, patrimoniul ştiinţific naţional etc.
Cea de-a doua parte a evenimentului a continuat cu o sesiune de prezentări a bunelor practici privind
digitizarea, crearea şi utilizarea conţinutului digital.
Diana Lupuşor, şef Serviciu Numerizare, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a vorbit despre orientările şi
tendinţele în digitizarea patrimoniului cultural şi practica Bibliotecii Naţionale Digitale Moldavica.
Coordonator Revista Studia Universitatis Moldaviae, USM, Ceban Lilia a prezentat revista SUM drept o
platformă de promovare a rezultatelor ştiinţifice. Tatiana Bulmaga, şef secţie protecţie şi valorificare a
elaborărilor ştiinţifice a USM, a prezentat experienţa Universităţii de Stat din Moldova în combaterea cazurilor de
plagiat şi ocrotirea drepturilor de autor.
Şeful Secţiei “Minorităţi etnice”, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dr. Ion
Duminică a vorbit despre metodele, instrumentele şi tehnicile de digitizare a materialelor fonogramice de teren şi
a datelor şi informaţiilor scrise cu caracter etnografic.
La final, Diana Ghiorghieş, Country manager la Qulto România a prezentat proiectul Eldorado – acces online la
documente digitizate din colecţiile bibliotecarilor.
„Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis”, ediţia 2015 cu tema
„Deschiși pentru colaborare” s-a desfășurat între 19 – 25 octombrie.
Evenimentele programate de instituțiile din sfera ştiinţei şi inovării din
Republica Moldova pentru Săptămâna Internaţională a Accesului
Deschis
2015
au
fost
prezentate
pe
blogul
http://eifloamoldova.wordpress.com/.
La 19 octombrie 2015 Biblioteca Ştiinţifică USARB a inaugurat
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie. În cadrul
deschiderii Elena HARCONIŢA, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice a vorbit
despre Politica Accesului Deschis, Regulamentul privind Repozitoriul
Instituţional ORA USARB, aprobate de Senatul USARB, document
important pentru instituţionalizarea Accesului Deschis în USARB.
Astfel, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi din octombrie
2015 se angajează să disemineze rezultatele cercetărilor din proiecte
în baza principiilor Accesului Deschis, să-şi manifeste sprijinul pentru
Accesul Deschis, publicând articole ştiinţifice în reviste cu Acces
Deschis şi în Repozitoriul Instituţional ORA USARB.
La primul Maraton Open Acces au participat 170 de studenţi, profesoricercetători de la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului. Maratonul a avut un traseu ştiinţific
consistent, axat pe promovarea revistelor ştiinţifice şi înregistrarea lor în ORA USARB, motivarea comunităţii
ştiinţifice pentru publicarea în acces deschis; dezvoltarea Repozitoriului Instituţional ORA USARB; dezvoltarea
parteneriatului cu facultatea pentru promovarea OA.
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La 19 octombrie 2015, Biblioteca Republicană TehnicoŞtiinţifică a dat start Săptămânii Accesului Deschis la
Informaţie „Open for Collaboration” prin lansarea
expoziţiei cu genericul ,,Accesul deschis la informaţia
ştiinţifică: noi oportunităţi pentru cercetare şi
colaborare”. Acest subiect s-a discutat şi în cadrul
mesei rotunde, unde au participat cercetători din cadrul
Institutului Naţional de Cercetări Economice şi
bibliotecari din Reţeaua de Biblioteci Tehnice.
Comunicările s-au axat pe rezultatul parteneriatului
între cercetători, editură, bibliotecă şi utilizatori. Silvia
Gorceag a prezentat noi servicii bibliometrice atât
pentru comunitatea academică, cât şi pentru toţi
utilizatorii de informaţie ştiinţifică.

Biblioteca Științifică a ASEM a organizat o Suită
de activităţi dedicate Săptămânii Accesului
Deschis: Inaugurarea Săptămânii Open Acces cu
genericul
„Deschişi
pentru
Colaborare;
Prezentarea platformelor OA „Accesul Deschis la
informaţii ştiinţifice şi tehnice pentru cercetători”;
Ziua resurselor OA pentru cercetători, studenţi,
masteranzi, doctoranzi: Cum utilizăm Accesul
Deschis pentru informare, instruire şi cercetare
(promovarea web site-ului BŞ a ASEM şi a
depozitului digital instituţional IREK-ASEM),
Chişinău, R. Moldova, 19-25 octombrie, 2015
(418 participanţi).

Blogul
EIFL-OA
Moldova
http://eifloamoldova.wordpress.com/ în
anul 2015 a fost vizualizat de 5137 ori
(în anul 2014 - 6749). Au fost adăugate
28 posturi noi (arhiva acestui blog - 79
de posturi). Cea mai aglomerată lună
din an a fost octombrie, cu 1009 de
vizite. Cei mai mulţi vizitatori au venit
din Republica Moldova, România şi
Italia.
Site-urile de top care au făcut trimitere
la
blog
în
2015
au
fost:
www.libruniv.usb.md; www.lib.ase.md;
www.facebook.com;
www.abrm.md;
http://www.idsi.md/ şi reţele private.
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V. PROGRAMUL EIFL-IP Moldova
http://www.lib.ase.md/eifl/docs/eiflip_web_template.pdf
Coordonator Mariana Harjevschi
Consorţiul REM participă în cadrul programului EIFL „Advocacy pentru acces la cunoştinţe: drept de autor şi
biblioteci”, cunoscut ca EIFL-IP. Scopul programului de a proteja şi a promova interesele bibliotecilor şi ale
utilizatorilor acestora din cadrul ţărilor membre ale EIFL în diverse probleme ce vizează dreptul de autor,
susţinând un cadru normativ naţional şi internaţional echitabil. Scopul programului EIFL-IP este de a proteja şi a
promova interesele bibliotecilor şi ale utilizatorilor acestora din cadrul ţărilor membre ale EIFL în diverse
probleme ce vizează dreptul de autor, susţinând un cadru normativ naţional şi internaţional echitabil.
În anul 2015 Programul a realizat următoarele:





Monitorizarea Legii cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe (în prezent, actualizările sunt
încă în curs de dezbateri în cadrul Comitetului Parlamentului pentru cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media);
Reprezentant al EIFL IP a participat la workshop-ul privind gestionarea drepturilor de reproducere care a
avut loc la 14 septembrie, la sediul AGEPI;
Programul Novateca și AGEPI au semnat un Memorandum de cooperare cu bibliotecile publice în
domeniul proprietății intelectuale;
AGEPI a inițiat un concurs național în colaborare cu ABRM "Biblioteca publică - partener în promovarea
proprietății intelectuale" (15 aprilie 2015 – 15 aprilie 2016).
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VI. ADUNAREA GENERALĂ EIFL- 2015
EIFL General Assembly 2015 (Adunarea Generală EIFL). Participare din partea Consorţiului REM – dr. Elena
RAILEAN, specialist principal al Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice, care a avut loc între 1214 noiembrie 2015, Riga, Letonia la care au participat reprezentanți din 40 țări.
Programul şi prezentările Power Point:
http://eifl.org/sites/default/files/resources/201511/eifl_general_assembly_2015.programme_with_links_to_presen
tations.pdf.

Asambleia Generală, evenimentul principal anual al EIFL a avut loc în acest an la Biblioteca Națională a
Letoniei, care este cunoscută ca Castelul de Lumină și care și-a deschis ușile în anul 2014. Experții invitați au
determinat domeniile pentru discuții cu privire la tendințele actuale și viitoare în sectorul bibliotecilor.
Reprezentanții EIFL au împărtășit realizările și planurile lor de pe viitor.
Asambleia Generală EIFL a fost deschisă cu un cuvânt de salut din partea lui Miodrag Dadasovic, Consiliul
Consultativ al EIFL. Andris Vilks, Directorul Bibliotecii Naționale din Letonia a salutat participanții menționând
rolul și importanța bibliotecii în societatea modernă. Rima Kuprite, Director EIFL, în discursul său „EIFL
highlights from 2015” a menționat aspectele principale ale activității EIFL în anul 2015.
Arnold Hirshon, Președintele Consiliului de administrație EIFL în prezentarea “Looking to EIFL’s future” a
informat participanții la for despre reducerile în finanțarea Consorțiului EIFL (de exemplu Open Society
Foundation a redus finanțarea cu 25%), oficiul consorțiului a fost transferat la Vilnus, Lithuania. Consorțiul va
funcționa în mod mai econom.
Fiona Bradley, Director Programului de Dezvoltare, IFLA, în discursul său „Sustainable Development Goals
(STGs). What are the STGs and what do they mean for libraries?” a informat participanții Asambleiei generale
despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG), care sunt etapele și ce semnifică acestea pentru biblioteci.
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Sesiunea “Schimb de cunoștințe: cum vei rezolva?” a fost bazată pe studiul realizat înaintea AG. Sesiunea a
permis discutarea problemelor specifice și soluțiilor identificate pentru Consorții.
Probleme și soluții: Guvernarea Consorțiului și durabilitate. Această sesiune a oferit o oportunitate de a
împărtăși provocări și soluții la problemele cu care se confruntă consorțiile în fiecare zi: structuri de bună
guvernare, comunicații, recrutare de membri, cele mai bune practici în gestionarea finanțelor consorțiului,
sensibilizare cu privire la beneficiile de a lucra într-un consorțiu. Reprezentanții din Ghana, Kenya, Lituania și
Senegal au deschis sesiunea cu scurte prezentări cu privire la soluțiile găsite și implementate, urmate de
întrebări, răspunsuri și discuții.
Probleme și soluții: Instruirea bibliotecarilor și utilizatorilor de bibliotecă. Această sesiune s-a concentrat pe
importanța Informational Literacy în biblioteci. Vorbitorii din Lituania și Thailanda au explicat cum consorțiile lor
au elaborat și au implementat programe de formare pentru personalul bibliotecilor și pentru utilizatorii finali, cum
au reușit în formarea formatorilor și care metode de formare pot fi utile. Prezentările au fost urmate de întrebări,
răspunsuri și discuții.
A fost organizată o vizită la Biblioteca Națională a Letoniei.
Prezentarea „Usage statistics in Action” Lorraine Estelle, Directorul, COUNTER (Counting Online Use of
networked Electronic Resources) a fost întâmpinată de participanți cu mare interes. Lansată în luna martie 2002,
COUNTER este o inițiativă internațională care servește bibliotecari, editori și intermediari prin stabilirea de
standarde care facilitează înregistrarea și raportarea statisticilor de utilizare on-line într-un mod consecvent,
credibil și compatibil. Primul Cod de bune practici COUNTER care acoperă reviste on-line și baze de date, a fost
publicat în anul 2003. Acoperirea COUNTER a fost extinsă în continuare cu lansarea Codului de bune practici
COUNTER pentru cărți online și lucrări de referință în anul 2006. COUNTER aduce următoarele beneficii pentru
bibliotecari, editori și intermediari în furnizarea informațiilor:
 Informarea specialiștilor și primirea deciziilor corecte privind abonarea la resurse. Bibliotecarii sunt în
măsură să compare statisticile de utilizare de la diferiți furnizori;
 Informarea facultății cu privire la valoarea bibliotecii și resursele ei în spațiul informațional.
Editorii și intermediarii sunt în măsură să: furnizeze date pentru clienții într-un format pe care îl doresc; compare
utilizarea relativă a diferitelor canale de livrare; afle mai multe despre metode de utilizare originale. COUNTER a
îmbunătățit foarte mult fiabilitatea și gradul de utilizare a resurselor electronice.
Anurag Acharya, Co-Finanțator Google Scholar, a prezentat comunicarea „Indexing repositories: pitfalls and
best practices.” Au fost propuse recomandări privind indexarea repozitoriilor în Google Scholar. Google
Academic are dificultăți cu indexarea conținutului arhivelor instituționale și Anurag Acharya consideră că motivul
este că cele mai multe arhive folosesc Dublin Core, care nu exprima informațiile bibliografice de citare adecvat
lucrărilor academice. Google Academic propune recomandări specifice pentru arhivare, inclusiv utilizarea
schemelor de metadate fără utilizarea Dublin Core.
Au fost prezentate și discutate tendințele în societatea informațională. 101 inovații în comunicare științifică:
Bianca Kramer, (Subject Specialist Life Sciences, and Medicine, Utrecht University Library, The Netherlands). A
fost realizat un studiu printre cercetători privind utilizarea canalelor informaționale în comunicarea. Scopul este
de a obține informații privind motivele de alegere a instrumentelor specifice. Noi instrumente sunt în mod
constant dezvoltate de cercetători. Cu toate acestea, utilizarea instrumentelor variază în funcție de domeniu,
țara și statutul cercetătorului.
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VII. DOCUMENTAŢIA INTERNĂ. EVALUAREA
Contractele pentru licenţele: EBSCO, IMF elibrary, IOPscience, E-Duke Journals Scholarly Collection, Royal
Society Journals Collection etc. au fost perfectate la timp şi accesul la resurse a fost realizat fără probleme.
Activitatea Consorţiului REM în anul 2015 a fost îndreptată spre realizarea obiectivelor planificate şi poate fi
apreciată ca una satisfăcătoare.

VIII. ACŢIUNI PLANIFICATE PENTRU ANUL 2016
Pentru dezvoltarea unui consorţiu puternic este nevoie de a consolida colaborarea şi cooperarea, de a dezvolta
un parteneriat veritabil. Priorităţile în activitatea Consorţiului REM în 2016 sunt următoarele:
 Căutarea căilor de finanţare a activităţii Consorţiului REM din partea statutului sau a altor organizaţii
interesate în promovarea accesului la informaţie electronică (fundraising);
 Instruirea şi consultanţa bibliotecarilor din Consorţiului privind problemele actuale de utilizare a
resurselor electronice;
 Organizarea Seminarului Internaţional „Arhive electronice deschise pe baza DSpace”;
 Dezvoltarea blogului EIFL-OA;
 Realizarea Programelor EIFL: EIFL-IP; EIFL-OA, pe baza recomandărilor coordonatorilor internaţionali.
Utilizatorii bibliotecilor moderne, studenţii, profesorii şi cercetători în ţările în curs de dezvoltare se bazează
adesea în întregime pe bibliotecă privind materialele de instruire şi de cercetare. Consorţiul REM poate propune
un sprijin esenţial al bibliotecilor, oferind colecţii digitale complete, infrastructură modernă tehnologică şi un
personal calificat şi instruit.
După cum demonstrează practica mondială, numai prin unire şi lucrând împreună, bibliotecile pot rezolva
problemele legate de costuri ridicate ale resurselor electronice licenţiate, dezvoltării serviciilor noi, reprezentând
o forţă puternică pentru dezvoltarea societăţii informaţionale deschise.
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