
Advocacy pentru accesul la cunoştinţe: dreptul de autor şi bibliotecile  

Dreptul de autor şi bibliotecile 

Bibliotecile joacă un rol fundamental în dezvoltarea societăţilor democratice prin oferirea 
posibilităţilor de acces la resursele informaţionale globale, idei şi opinii.   Legislaţia cu privire la 
dreptul de autor reglementează  dreptul de proprietate, control şi distribuire a informaţiei şi a 
cunoştinţelor. Bibliotecile permit fiecărei persoane să găsească, acceseze şi să utilizeze 
informaţia şi cunoştinţele. Prin urmare dreptul de autor este un subiect de discuţie important 
pentru biblioteci, deoarece guvernează activitatea de bază a bibliotecilor. Problemele ce 
afectează bibliotecile, includ excepţiile şi limitările dreptului de autor, termenele de protecţie şi 
domeniul public. Bibliotecarii au un rol dublu: administratori ai conţinutului protejat de dreptul 
de autor în activitatea de zi cu zi şi factori de decizie în elaborarea politicilor naţionale şi 
internaţionale în domeniul dreptului de autor. 

Un drept de autor echitabil 

Dreptul de autor există pentru a proteja personalitatea autorului, fiind un stimulent economic 
pentru a crea şi încuraja cercetarea, promova progresul ştiinţific şi artele. Pentru ca dreptul de 
autor să fie mai efectiv, acesta trebuie să fie echidistant în vederea protejării deţinătorilor de 
drept de autor şi dreptul utilizatorilor de acces la informaţie pentru a studia şi a crea. Cel mai 
raţional mecanism al funcţionării institutului dreptului de autor este de a oferi excepţii şi limitări, 
alături de termenii de protecţie adecvaţi. 

Bibliotecarii susţin un drept de autor echidistant 

Bibliotecarii din toată lumea consideră că stabilitatea exercitării tradiţionale a dreptului de autor 
este uzată în ultimii ani. Bibliotecarii vociferează public despre îngrijorarea lor cu privire la 
tendinţele mondiale ce avantajează deţinătorii de drept de autor, ce reprezintă interese comerciale 
la nivel global, afectând societatea în general şi ţările în curs de dezvoltare în particular. O 
legislaţie incorectă şi părtinitoare inhibează accesul la resurse sau impune costuri ireale pentru 
societăţi care sunt dezavantajate. Prin diverse declaraţii, campanii sau implicări active în 
procesul de politici publice bibliotecarii din diverse ţări apără interesele bibliotecilor şi ale 
utilizatorilor acestora. 

Consorţiul eIFL Direct Moldova participă în cadrul programului eIFL “Advocacy pentru acces 
la cunoştinţe: drept de autor şi biblioteci”, cunoscut ca eIFL-IP. 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. 

Consorţiul eIFL Direct Moldova a beneficiat  în cadrul instruirilor eIFL-IP şi activităţilor 
privind dezvoltarea capacităţilor de diverse instrumente informaţionale şi susţinere în domeniul 
dreptului de autor. Consorţiul eIFL Direct Moldova contribuie informaţional pentru 
îmbunătăţirea cadrului naţional, realizarea studiilor la nivel internaţional prin oferirea 
consultaţiilor. Reţeaua de specialişti în domeniul dreptului de autor din cadrul ţărilor membre ale 
eIFL susţin Consorţiul eIFL Direct Moldova în discuţii active privind dreptul de autor cu 
comunitatea internaţională de bibliotecari. Prin intermediul eIFL, Consorţiul eIFL Direct 

http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-ip/issues/eifl-handbook-on
http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-ip
http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-ip/people
http://www.ifla.org/III/clm/copyr.htm


Moldova este reprezentată în structuri internaţionale, precum cea a Naţiunilor Unite – 
Organizaţia Internaţională a Proprietăţii Intelectuale  (WIPO). 

Consorţiul eIFL Direct Moldova se implică pentru asigurarea unui cadru de reglementare în 
domeniul dreptului de autor, sporirea accesului la resursele de cercetare şi susţinerea dezvoltării 
priorităţilor educaţionale în Republica Moldova. 

Sunteţi binevenit pentru a contacta programul eIFL-IP în Moldova sau membrii Consorţiului 
eIFL Direct Moldova pe diverse tematici în domeniul dreptului de autor. 

Preşedinte, Consorţiul eIFL Direct Moldova 
Dr. Silvia Ghinculov  
gsilvia@lib.ase.md
 
Coorodantor eIFL-IP: 
Mariana Harjevschi  
mharjevschi@yahoo.com

Resurse utile 

Pagina web eIFL-IP - include subiecte, evenimente şi persoane de contact 
Subiecte şi campanii pentru biblioteci în domeniul dreptului de autor  
Manualul eIFL cu privire la dreptul de autor şi alte subiecte conexe pentru biblioteci în engleză, 
poloneză, iar în curând în arabă şi rusă 
Studiul WIPO cu privire la excepţii şi limite pentru biblioteci şi arhive 

în engleză, franceză, spaniolă (mai târziu va-ţi tradus şi în alte limbi ale Naţiunilor Unite – arabă, 
chineză şi rusă). 
 
Dreptul de autor în Moldova 

Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova  

Acte normative naţionale şi internaţionale în domeniul dreptului de autor   
include acte normative generale, legi, hotărâri de guvern, regulamente de aplicare, convenţii şi 
internaţionale la care R.M. este parte. 

Istoricul Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe în R.M. 

Proiectul Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe (AGEPI) 

Proiectul Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe (Parlament) 

Evenimente 

Reprezentanţa Republicii Moldova în cadrul WIPO 

Consorţiul eIFL Direct Moldova 
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http://wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=109192
http://www.agepi.md/md/drept_autor/
http://www.agepi.md/md/acte/
http://www.agepi.md/md/proiecte_legi/
http://www.parlament.md/lawprocess/drafts/
http://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=111&country_code=MD
http://lib.ase.md/eifl_direct_moldova.htm

