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Consorţiul Resurse Electronice pentru Moldova (REM) timp de 11 ani a contribuit la dezvoltarea accesului la 
informaţie. Prin intermediul EIFLnet, Consorţiul este parte în Organizaţia Internaţională a Proprietăţii Intelectuale 
(WIPO). Consorţiul ca formă de colaborare a bibliotecilor funcţionează în Republica Moldova din anul 2001 şi 
asigură utilizarea eficientă a resurselor internaţionale on-line. Consorţiul îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. 
 
Consorţiul REM este compus din 16 biblioteci, dintre care 11 din învăţământ, 1 academică, 2 naţionale şi 2 
publice. În cadrul Consorţiului funcţionează 3 programe: EIFL-IP, coordonator Mariana Harjevschi; EIFL-OA, 
coordonator Natalia Cheradi; EIFL-FOSS, coordonator Grigore Gudima. Aceste trei programe promovează activ 
accesul deschis la informaţie şi cunoaştere.   
 
 
 
 
I. PROMOVAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE ALE CONSORŢIULUI 
 
Activitatea Consorţiului REM, realizările şi perspectivele funcţionării se reflectă în scrisorile informative on-line în 
formă de Newsletters (buletine informative). Odată în trimestru, Consorţiul REM oferă informaţii coordonatorului 
EIFLnet. Această informaţie este prelucrată pentru prezentarea ei ulterioară pe site-ul EIFLnet. 
http://www.eifl.net/newsletter, alături de informaţiile consorţiilor naţionale. În anul 2012 au fost prelucrate şi 
transmise membrilor consorţiului 6 Newsletters (nr. 55-60). 
 
Pe plan naţional, Consorţiul promovează ideea de parteneriat pentru utilizarea comună a resurselor electronice 
în condiţiile de criză. Rezultatele activităţii Consorţiului au fost reflectate în ediţii periodice, materialele 
conferinţelor, prin intermediul site-ului http://www.lib.ase.md/eifl/, altor instrumente web: blog (OA) 
http://eifloamoldova.wordpress.com, slideshare, YouTube etc. 
 
Anual este realizat Programul de promovare a resurselor Companiei editoriale EBSCO Publishing şi a editurilor 
Oxford, Cambridge etc. Acesta include o serie de activităţi organizate: înştiinţarea prin e-mail, transmiterea 
ofertelor, prezentarea resurselor etc. Reprezentanţii Consorţiului au participat la mai multe prezentări, conferinţe, 
mese rotunde etc. Consorţiul a manifestat interesul pentru organizarea activităţilor de lobby şi promovarea 
intereselor bibliotecilor la nivel naţional. 
 
În bibliotecile Consorţiului sunt realizate diverse acţiuni de promovare în cadrul şedinţelor senatelor, catedrelor, 
Zilelor de Informare, expoziţiilor, prin intermediul site-urilor etc., unde utilizatorul final al resurselor electronice 
este înştiinţat despre resursele informaţionale, este instruit în vederea utilizării revistelor electronice.  
 
O direcţie importantă în activitatea Consorţiului REM este informarea permanentă privind noile tendinţe în 
comunitatea biblioteconomică mondială. În anul 2012 membrilor Consorţiului au fost trimise 560 scrisori, 
conţinând informaţii profesionale privind noutăţi în tehnologii, perfecţionarea procesului de servire a utilizatorilor 
în bibliotecile de toate tipurile. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.eifl.net/newsletter
http://www.lib.ase.md/eifl/
http://eifloamoldova.wordpress.com/


3 
REM - 2012 

II. RESURSELE INFORMAŢIONALE ALE CONSORŢIULUI 
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Baza de date EBSCO Publishing 
http://search.EBSCOhost.com/  
 

 

 
Reviste ştiinţifice full-text din diverse domenii 

 
Portalul analitic rusesc 
Polpred 

http://polpred.com/ 
 

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

 
 

 
 
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 2012 constituie 79875 de căutări (44512 în 2011). Accesul a fost asigurat 
pentru 12 luni. 
  
Session Usage Report   Site: All  Detail Level: Site  Period: January 2012 - December 2012 

 Site Year Count 
Average 
Length Searches 

Total 
Full 
Text 

PDF 
Full 
Text 

HTML 
Full 
Text Image/Video Abstract 

Smart 
Link 
To 

Custom 
Link 

ACADEMY OF 
ECONOMIC STUDIES 
OF MOLDOVA 

2012 818 49 15387 3491 2174 449 16 1087 58 0 

ACADEMY OF 
SCIENCES OF 
MOLDOVA 

2012 1060 42 9115 891 735 116 18 1201 28 0 

BALTI UNIV 2012 2864 38 15369 3888 1615 1379 516 1178 415 0 

BP HASDEU 
MUNCIPAL PUBLIC 
LIBRARY 

2012 764 65 9979 2127 978 1067 21 2104 50 0 

CAHUL STATE UNIV 2012 122 44 2174 244 150 74 14 321 0 0 

LIBRARY OF FREE 
INTL UNIV OF 
MOLDOVA 

2012 145 37 980 504 424 77 0 308 1 0 

MOLDOVA STATE 
UNIV 

2012 1323 45 15623 4852 2694 1741 3 3034 71 0 

STATE 
PEDAGOGICAL UNIV 

2012 64 40 596 39 33 4 0 64 1 0 

STATE UNIVERSITY 
OF MEDICINE AND 
PHARMACOLOGY - N. 
TESTEMITEANU 

2012 625 47 7599 879 477 143 222 1154 163 0 

TECHINCAL UNIV OF 
MOLDOVA 

2012 100 38 1144 349 274 15 0 190 17 0 

THE ACADEMY OF 
PUBLIC 
ADMINISTRATION 
ALONG THE 
PRESIDENT OF 

2012 170 43 1909 166 99 43 10 221 4 0 

Totals   8056   79875 17430 9653 5108 820 10862 808 0 

http://polpred.com/
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Liderii utilizării EBSCO în anul 2012 
 
 
 
Potrivit statisticilor, liderii în promovarea şi utilizarea bazelor de date EBSCO în anul 2012 sunt: Biblioteca 
Centrală Universitară a Universităţii de Stat din Moldova; Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice 
din Moldova; Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Aleco Russo” din Bălţi 
 
La etapa actuală resursele electronice reprezintă o componentă importantă a fondului bibliotecii ştiinţifice 
moderne. Insuficienţa  de resurse de timp, disponibilitatea calculatoarelor personale şi condiţiile de confort 
pentru consumul informaţiilor fac aceste resurse deosebit de populare. Bazele de date EBSCO sunt cele mai 
populare resurse în bibliotecile universitate, ştiinţifice, atât în SUA cât şi pe continentul european (România, 
Franţa, Marea Britanie, Italia, Spania, Germania, Rusia, Letonia, Lituania, Estonia, Belarus etc.). 
  
Cauzele popularităţii sunt: universalitate; calitate ştiinţifică; nivelul ridicat de citare; uşurinţa de utilizare; politică 
de preţ flexibilă pentru consorţii din diferite regiuni ale lumii; o gama largă de servicii informaţionale. 
 
Creşterea popularităţii bazelor de date EBSCO în universităţile de din Republica Moldova şi Academia de Ştiinţe 
a Moldovei pot fi urmărite pe baza datelor statistice pentru perioada 2009-2012. 
 
 

 
Instituţiile ştiinţifice din RM 2009 2010 2011 

(jumat.de an) 
2012 

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

5197 9983 2712 9115 

Biblioteca Centrală Universitară a Universităţii 
de Stat din Moldova 

3570 3671 11475 15623 

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii 
Economice din Moldova 

4051 10496 7500 15387 

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. 
Russo” 

5273 9429 7463 15369 

 
Consumul de informaţii EBSCO în Republica Moldova (2009-2012) 
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Pe parcursul ultimilor patru ani, utilizarea resurselor companiei EBSCO în Republica Moldova a crescut mai mult 
de trei ori: ASEM (4051/2009 - 15387/2012), iar în unele universităţi - mai mult de cinci ori: USM (3570/2009 - 
15623/2012). Utilizarea bazelor de date EBSCO în Republica Moldova treptat devine o parte importantă a 
procesului de producţie ştiinţifică de noi cunoştinţe. 
 
Apelarea la serviciile companiei EBSCO timp de 12 ani, se explică prin faptul că produsul informaţional 
îndeplineşte cerinţele de preţ şi calitate. Procedura de plată a bazelor de date EBSCO corespunde, de 
asemenea, posibilităţilor comunităţii bibliotecilor 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. 
 
Consorţiul bibliotecilor din Republica Moldova oferă bibliotecilor din toată ţara accesul la resursele 
multidisciplinare EBSCO la un preţ relativ mic - de la $12000  la $15000 anual (abonament unic pentru toate 
bibliotecile, numărul lor fiind nelimitat), în comparaţie cu bibliotecile din România, unde nu există consorţiu 
bibliotecar, fiecare bibliotecă plăteşte anual licenţele de acces la aceste resurse în valoare de până la $50000. 
 
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, să nu simtă 
discriminarea informaţională în raport cu centrele ştiinţifice de renume. Universităţile din Cahul, Bălţi, Chişinău, 
Bucureşti, Piteşti, Iaşi, Moscova, Sankt-Petersburg, Paris, Londra şi altele sunt în aceeaşi poziţie şi într-un câmp 
informaţional unic. 
 
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. A pierde aceste oportunităţi ar fi o mare greşeală. 
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IV. PROGRAMUL EIFL-OA  

 
http://eifloamoldova.wordpress.com/  
Coordonator Natalia Cheradi 
 
Susţinând iniţiativele pe plan internaţional, 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 2012 
 
1. Lansarea monografiei „Comunicarea ştiinţifică în 
contextul Accesului Deschis la informaţie”. La data de 22 
iunie 2012 în cadrul Colocviilor de vară la Biblioteca Municipală 
„B.P. Hasdeu” „Bibliotecile nu dispar! Se revitalizează, se 
reinventează…” a fost lansată monografia ŢURCAN, NELLY. 

Comunicarea ştiinţifică în contextul 
Accesului Deschis la informaţie. 
Chişinău: CEP USM, 2012. 324 p. 
Monografia a fost recomandată pentru 
editare de către Senatul Universităţii de 
Stat din Moldova. Consultant ştiinţific: 
Constantin MARIN, doctor habilitat în 
ştiinţe politice, profesor universitar; 
Recenzenţi: Ludmila MALCOCI, doctor 
habilitat în sociologie, conferenţiar 
universitar şi Tatiana SPĂTARU, doctor 
habilitat în sociologie, conferenţiar 
universitar. La lansare au participat: 

savanţi, cercetători, scriitori, specialişti în informare, cadre 
didactice, editori, redactori, directori de biblioteci, membrii ai 
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. Oaspeţi de 
onoare: Prof. univ., dr., scriitorul ION STOICA, dr., LIVIU-IULIAN DEDIU, TITINA DEDIU, România.  
http://www.youtube.com/watch?v=Cj-TsNMNAoU 
http://www.youtube.com/watch?v=_QMV9YdvBtI 
http://www.youtube.com/watch?v=z9LTU5ZRBhc 

 
 

2. Lansarea Campaniei de Advocacy pentru Accesul 
Deschis, 3 iulie 2012 în cadrul Proiectului „Accesul 
Deschis - un element important de optimizare a 
comunicării ştiinţifice şi universitare”, ASEM. Ideea 
Accesului Deschis (Open Access-OA)  s-a răspândit larg în 
comunitatea ştiinţifică internaţională. Cu toate acestea, 
promovarea Accesului Deschis în universităţi este 
confruntată cu dificultăţi semnificative din cauza cunoaşterii 
insuficiente a mişcării Accesului Deschis, neîncrederii faţă 
de nivelul de calitate a informaţiilor disponibile fără restricţii 
pentru public. Campania de Advocacy a fost concepută 
pentru a schimba prejudecăţile segmentelor serviţi: 
corpului profesoral-didactic şi studenţimii, prin informare 
constantă şi promovarea ideii Accesului Deschis, a 
beneficiilor şi avantajelor pentru utilizatori. 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Cj-TsNMNAoU
http://www.youtube.com/watch?v=_QMV9YdvBtI
http://www.youtube.com/watch?v=z9LTU5ZRBhc
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3. Diseminarea informaţiilor privind Accesul Deschis în 
cadrul Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională 
„Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi 
inovare”, Secţiunea III: Ştiinţe sociale. Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării, care a avut loc la Universitatea de Stat din 
Moldova, 26 septembrie, 2012 au fost diseminate informaţii cu 
privire la Accesul Deschis: Nelly ŢURCAN „Rolul bibliotecilor în 
cultivarea interesului pentru ştiinţă şi tehnică”; Natalia 
CHERADI „Rolul bibliotecii universitare în asigurarea 
informaţională şi popularizarea ştiinţei”; Ana GUDIMA 
„Repozitoriul instituţional universitar: Accesul Deschis la 
publicaţiile ştiinţifice”; Mariana HARJEVSCHI „Cărţile 
electronice – context, dileme şi politici internaţionale”; Olesea 
COBLEAN „Promovarea accesului la informaţia publică – posibilitate a sporirii e-guvernării în Republica 
Moldova”. 

 
4. Diseminarea informaţiilor privind Accesul Deschis în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 
“Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 28-29 septembrie 2012, organizată de Academia de 
Studii Economice din Moldova. Două comunicări au fost axate pe problemele Accesului Deschis: Natalia 
CHERADI „Accesul Deschis - un element important de optimizare a comunicării ştiinţifice şi universitare” şi 
Elena RAILEAN „Производство научных знаний и место библиотеки в этом процессе”. 
 
5. Săptămâna Accesului Deschis 2012, 22 – 28 
Octombrie 2012. Open Access Week 2012 - un 
eveniment global, acum la ediţia a şasea, promovând 
Accesul Deschis ca o nouă normă în instruire şi cercetare 
– a avut loc în toată lumea. Tema acestui an a fost „Setaţi 
implicit Accesul Deschis”. Participarea la Săptămâna 
Accesului Deschis este o oportunitate pentru comunitatea 
academică şi de cercetare pentru a continua să înveţe despre beneficiile potenţiale ale Accesului Deschis, să 
împărtăşească ceea ce au învăţat cu colegii, şi pentru a inspira o participare mai largă. Săptămâna Open 
Access este o şansă de nepreţuit pentru a conecta un impuls la nivel mondial spre împărtăşirea deschisă şi 
avansarea unor schimbări de politicii la nivel local. Universităţile, colegiile, institutele de cercetare, agenţiile de 
finanţare, bibliotecile au folosit Săptămâna Accesului Deschis ca o platformă pentru a găzdui voturile facultăţilor 
universitare pentru politicile OA, pentru a discuta despre beneficiile sociale şi economice ale Accesului Deschis, 
pentru a promova iniţiativele de publicare în Acces Deschis şi altele. 
 
6. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2012, organizată în instituţiile Republicii Moldova (22 – 
28 octombrie) 

 
22 octombrie 2012 

 Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică - Inaugurarea 
Săptămânii Accesului Deschis, Acţiunea „Eu susţin Accesul Deschis”, în campusul 
ASEM 

 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică - Inaugurarea 
Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis a început cu activităţile prilejuite de 
aniversarea a 65-a a Facultăţii de Ştiinţe Reale. 

 
 

 
23 octombrie 2012 

 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Biblioteca 
Ştiinţifică - Conferinţa „Impactul Accesului deschis la informaţie asupra 
calităţii rezultatelor cercetării ştiinţifice”. 

 Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică - 
Prezentări pentru studenţi şi masteranzi „Cunoştinţele în era digitală. 
Politicile Accesului Deschis. 

 

http://www.slideshare.net/cheradi/ss-14585342
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25 octombrie 2012 

 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Biblioteca Republicană 
Tehnico-Ştiinţifică - Masa rotundă, cu genericul „Impactul Accesului 
Deschis”, în cadrul căreia, Nelly Turcan, dr., conf. univ., prodecan la 
Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, a abordat concepţia, 
politicile şi strategiile Accesului Deschis, precum şi impactul 
Accesului Deschis asupra vizibilităţii producţiei ştiinţifice din 
Republica Moldova. 
 

 
 

 Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică - Concurs pentru 
studenţi şi masteranzi „Cum Accesul Deschis va facilita comunicarea ştiinţifică şi 
universitară?” 

 
 

26 octombrie 2012 

 Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică - Dezbatere profesională „Ce pot face 
bibliotecarii pentru a promova Accesul Deschis”.  

 
7. Săptămâna Accesului Deschis la Universitatea de Stat „Alecu Russo”. În zilele de 22 -28 octombrie 
2012, bibliotecarii Universităţii de Stat „Alecu Russo” au participat cu un Program de activităţi la Săptămâna 
Internaţională a Accesului Deschis:  

 Inaugurarea Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 
la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.  

 Lansarea lucrării bibliografice Contribuţii ştiinţifice ale 
cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Reale prilejuite 
de aniversarea a 65-a a Facultăţii de Ştiinţe Reale. 

 Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie 
în Clubul ONU NORD de la Biblioteca Ştiinţifică.  

 Studenţii Facultăţii Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie la o 
Oră de informare.  

 Prezentarea Bazelor de date ştiinţifice la care are acces 
Biblioteca.  

 În spaţiul expoziţional al Serviciului Documentare Informare Bibliografică a fost inaugurată o nouă expoziţie 
Achiziţii recente în colecţia Bibliotecii. În cadrul expoziţiei sunt propuse: Prezentări selective a documentelor 
(însoţite de cuvinte cheie) pe pagina Web a Bibliotecii; Prezentări bibliografice selective la şedinţe ale 
catedrelor, în grupe studenţeşti, la orele de formare profesională a bibliotecarilor.  

 
8. Diseminarea informaţiilor privind Accesul Deschis în cadrul Conferinţei 
ştiinţifico-practică „Biblioteca de colegiu în contextul reformării şi modernizării 
învăţământului mediu de specialitate: tendinţe actuale şi de perspectivă”, Colegiul 
de Construcţii din Chişinău, R. Moldova, 25-26 octombrie 2012: Natalia 
CHERADI „Săptămâna Accesului Deschis 2012: conectarea la impulsul global” şi 
Mariana HARJEVSCHI “Rolul cărţilor electronice în mediul academic emergen”. 

 

9. Elaborarea politicii instituţionale privind Accesul Deschis. La data de 24 decembrie 
2012 în cadrul şedinţei Senatului ASEM au fost discutate şi aprobate două documente 
importante pentru instituţionalizarea Accesului Deschis în ASEM. Primul document 
este „Politica instituţională a Academiei de Studii Economice din Moldova privind Accesul 
Deschis” prin care este recunoscută importanţa strategică a Accesului Deschis la 
informaţie pentru diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice în spiritul promovat de iniţiativele şi 
declaraţiile internaţionale. Al doilea document este „Regulament cu privire la organizarea şi 
funcţionarea Repozitoriului ASEM” care defineşte Repozitoriul instituţional, determină 
scopurile, principiile creării Repozitoriului ASEM, reglementează relaţia cu autorii articolelor 
ştiinţifice, identifică tipurile de materiale, care sunt plasate în Repozitoriu, stabileşte ordinea 
plasării publicaţiilor în Repozitoriu, formulează interdicţiile de utilizare. 
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V. PROGRAMUL EIFL-IP  
 
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. 
 
 
Evenimente realizate 2012 
 

1. Mariana Harjevschi a participat la dezbaterea oficială în cadrul Bibliotecii Parlamentul 
European - „Index sau nota de subsol? Cum să asigurăm puterea bibliotecilor în 
societatea informaţională”, 30 mai 2012, Brussels, Belgia. Evenimentul a fost 
organizat în parteneriat cu EBLIDA, EIFL, IFLA, şi ISF şi s-a axat pe rolul bibliotecilor 
şi arhivelor în furnizarea accesului la operele culturale, precum şi problemele juridice 
cu care se confruntă bibliotecile în era digitală. În timpul discursului său Mariana 
Harjevschi a subliniat necesitatea unui regim de drept de autor care este potrivit 
pentru era digitală, în special în domeniile de conservare şi digitizarea (care ar trebui 
să asigure o anumită protecţie pentru instituţiile culturale care acţionează cu bună 
credinţă). 
http://www.copyright4creativity.eu/Public/C4C_Holds_Two_Succesful_Events_for_European_Policymak
ers_with_Libraries_Consumers_at_the_Library_of_the_European_Parliament_Brussels 
 
 
 

2. Evenimentul de lansare a cursului 
„Drepturi de autor pentru bibliotecari: 
curriculum online” , 21 iulie 2012, a 
avut loc în cadrul Catedrei de 
Biblioteconomie şi Asistenţă 
Informaţională la care au participat 
membri ai consorţiului, membrii (REM), 
precum şi studenţi. Curriculum-ul se 
planifică a fi parte a programului „Cadrul 
juridic pentru biblioteci” pentru ciclul I şi 
„Biblioteci digitale şi drept de autor”, 
pentru ciclul II masterat de la 
Universitatea de Stat din Moldova 
(http://www.eifl.net/news/copyright-
librarians-launches-romanians). 
 
 

3. Mariana Harjevschi a avut o prezentare privind „Iniţiativa digitizării în masă din Republica Moldova”, 
3 septembrie 2012, în cadrul mesei rotunde „Protecţia dreptului de autor, în contextul noilor provocări a 
digitalizării cărţilor din biblioteci”, a fost organizat de Biblioteca Naţională şi AGEPI 
(http://www.bnrm.md/news.php?p=13). 

 
 
 
 

http://www.lib.ase.md/eifl/docs/eiflip_web_template.pdf
http://www.copyright4creativity.eu/Public/C4C_Holds_Two_Succesful_Events_for_European_Policymakers_with_Libraries_Consumers_at_the_Library_of_the_European_Parliament_Brussels
http://www.copyright4creativity.eu/Public/C4C_Holds_Two_Succesful_Events_for_European_Policymakers_with_Libraries_Consumers_at_the_Library_of_the_European_Parliament_Brussels
http://www.eifl.net/news/copyright-librarians-launches-romanians
http://www.eifl.net/news/copyright-librarians-launches-romanians
http://www.bnrm.md/news.php?p=13


12 
REM - 2012 

VI. ADUNAREA GENERALĂ EIFL- 2012 
 
EIFL General Assembly 2012 (Adunarea Generală EIFL), 
„From Gutenberg to the Internet - A New Renaissance for 
Libraries”, Erevan, Armenia, American University of Armenia, 3 
– 5 iulie, 2012, participare din partea Consorţiului REM – dr. 
Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei 
de Studii Economice, Preşedinte REM. 
 
  
Programul şi prezentările Power Point: 

Day 1 – TUESDAY, 03 July 2012 

09:00 – 
09:05 

Welcome by Gintare Tautkevičienė, Chairperson, EIFL Advisory Board 

09:05 – 
09:15 

Welcome by President of American University of Armenia (AUA) 

09:15 – 
09:35 

Welcome by the Minister of Culture of Armenia 

09:35 – 
10:05 

Keynote Speaker:  Michael W. Carroll, Professor of Law, American University Washington College 
of Law, USA 

As the open access movement enters its second decade, focus on the promise of access for 
development is important. This talk will address the challenges and opportunities for contributing 
to development that the open access movement faces. 

PowerPoint Presentation [PDF format] 

10:05 – 
10:35 

Tigran Zargaryan, Director, National Library of Armenia 

“Partnering with EIFL in building a national Armenian Repository for Education and Research - the 
path to success”  

PowerPoint Presentation [PDF format] 

1111::0000  ––  1133::0000      EE--BBooookkss  

Moderators: Susanna Lob, EIFL-Licensing Programme Manager 

Arnold Hirshon, University Librarian, Case Western Reserve University 

This moderated session will focus on academic e-books and monographs of scholarly interest, and cover the 
technical and legal aspects as well as issues regarding content. 

11:00 – 
12:00 

E-books: Decisions, Decisions, Decisions 

Arnold Hirshon, Associate Provost and University Librarian, Case Western Reserve University, USA 

The presentation will provide an overview of the key issues that librarians and consortium managers 
need to consider concerning the adoption of e-books.  The session will explore the current e-book 
marketplace, centering around four key topic areas: (1) e-book platforms (types of devices, publication 
formats and standards, operating systems, and infrastructure), (2) content (focusing primarily on 
purchased scholarly e-books, with some discussion of trade and other e-book publications, including a 
discussion of language of content, usage statistics and preservation issues), (3) purchasing (including 
purchase options such as commercial and university press aggregators, title-by-title purchase, 
demand-driven acquisitions, licenses and ownership, and annual subscriptions), and (4) policies and 
practices (such as e-book and device lending and reserves).  

 PowerPoint Presentation [PDF format] 

http://www.eifl.net/system/files/201207/michael_eifl_yerevan_07_2012.pdf
http://www.eifl.net/system/files/201207/ga_yerevan_tigran.pdf
http://www.eifl.net/system/files/201207/eifl-ebooks-ga-2012-final-version-distrib_0.pdf
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12:00 – 
13:00 

Panel Discussion 

GA attendees will be invited to participate in a dialog with the panel about the current state of, and 
special issues regarding, the adoption of e-books in EIFL member countries.  Panel members will 
include: 

Aušra Vaškevičienė, Head of Administration and Manager of Project Databases, Lithuanian 
Research Library Consortium and Lithuania EIFL Country Coordinator 

Gintare Tautkevičienė, Head of Information Services Department, Library of Kaunas University of 
Technology, EIFL Advisory Board Chair and Lithuania EIFL OA Coordinator 

Irina Ramuzova, Deputy Director, National Electronic Information Consortium and Russia EIFL 
Country Coordinator 

Marika Meltsas, Head of Department, Estonian Research Council and Estonia EIFL Country 
Coordinator 

Kathy Matsika, University Librarian, National University of Science and Technology, and Zimbabwe 
EIFL Country Coordinator and EIFL Advisory Board Member 

Julita Madzio, Regional Sales Manager, Eastern Europe, Online Products & Journals, Oxford 
University Press 

Teresa Hackett, EIFL-IP Programme Manager 

1144::0000  ––  1155::0000        OOAA  aaccaaddeemmiicc  bbooookk  ppuubblliisshhiinngg  

Moderator:  Iryna Kuchma, EIFL-OA Programme Manager 

14:00 – 
14:20 

Introduction 

Ronald Snijder, Project Manager Digital Publications, OAPEN  Foundation, The Netherlands 

Introduction to the topic and presentation of Open Access Publishing in European Networks (OAPEN). 

PowerPoint Presentation [PDF format] 

14:20 – 
14:40 

Case Study: University of Tartu, Estonia 

Elena Sipria-Mironov, Project Manager, University of Tartu Library 

“Estonian language digital textbook - the project that initiated Open Access ideas” 

Powerpoint Presentation [PDF format] 

Day 2 – WEDNESDAY, 4 July 2012 

  

09:30 – 
10:10 

EIFL update 

Rima Kupryte, Director, EIFL 

PowerPoint Presentation [PDF format] 

1100::1100  ––  1111::5500      DDiiggiittiissaattiioonn  

Moderator:  Arnold Hirshon, University Librarian, Case Western Reserve University, USA 

Digitalising scholarly content from libraries in developing countries: a potentially new EIFL initiative 

10:10 – 
10:30 

Presentation on Digitisation 

Arnold Hirshon, University Librarian, Case Western Reserve University, USA 

PowerPoint Presentation [PDF format] 

http://www.eifl.net/system/files/201207/ronaldoapen-eifl.pdf
http://www.eifl.net/system/files/201207/elenasipria_ga2012_e-textbook_project_s.ppsx
http://www.eifl.net/system/files/201207/rima_slides_ga2012_final_v1.pdf
http://www.eifl.net/system/files/201207/eifl-ga-digitization-proposal.pdf
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10:30 – 
10:50 

Small Group Breakout 

Topic: How can member countries best position themselves to participate? 

1111::2200  ––  1122::0000        CCoonnssoorrttiiaa  aanndd  PPuubblliicc  LLiibbrraarriieess  

Moderator:  Monika Elbert, EIFL-Consortium Management Programme Manager 

In this session we would like to explore synergies between EIFL library consortia, which are mostly focused on 
academic institutions, and public libraries.  

11:00 – 
11:35 

Case Study: Consortium of Slovene Electronic Collections (COSEC) 

Katja Rapus, e-resource coordinator, National and University Library and Slovenia EIFL Licensing 
Coordinator 

PowerPoint Presentation [PDF format] 

11:35 – 
11:50 

Case Study: Lithuanian Academic Libraries Consortium LMBA 

Aušra Vaškevičienė, Head of Administration and Manager of Project Databases, Lithuanian 
Research Library Consortium and Lithuania EIFL Country Coordinator 

PowerPoint Presentation [PDF format] 

1122::0000  ––  1133::0000        AAddvvooccaaccyy  ––  PPaarraalllleell  sseessssiioonnss  

Track 1 Consortia advocacy 

Moderators:  Monika Elbert, EIFL-Consortium Management Programme Manager 

Rosemary Otando, E-Resources Librarian, University of Nairobi and Kenya EIFL Country and OA 
Coordinator 

PowerPoint Presentation [PDF format] 

Kathy Matsika, University Librarian, National University of Science and Technology and Zimbabwe 
EIFL Country Coordinator and Advisory Board Member 

PowerPoint Presentation [PDF format] 

Ania Lech, Sales Manager, SAGE 

PowerPoint Presentation [PDF format] 

In this session we will hear case studies from Kathy Matsika (Zimbabwe University Library 
Consortium- ZULC) and Rosemary Otando (Kenya Library Consortia KLISC) on their advocacy 
activities, - advocacy meaning the actions taken by organisations or individuals to influence decision 
making at the institutional or national level that help create a desired policy or funding change in 
support of libraries or consortia. Recent research on how academic libraries prove their value will be 
presented by Ania Lech (SAGE). 

Track 2 Open Access advocacy 

Moderators:  Iryna Kuchma, EIFL-Open Access Programme Manager 

Gintare Tautkevičienė, Head of Information Services Department, Library of Kaunas University of 
Technology, EIFL Advisory Board Chair and Lithuania EIFL OA Coordinator 

PowerPoint Presentation [PDF format] 

Elena Sipria-Mironov, Project Manager, University of Tartu Library and Estonia EIFL OA 
Coordinator 

This session will focus on reaching out to different stakeholders (other than librarians) and building 
partnerships to advocate for open access. 

http://www.eifl.net/system/files/201207/katja_rapus_cosec_2.pdf
http://www.eifl.net/system/files/201207/ausra_lmba_public_libraries-20120627-final.pdf
http://www.eifl.net/system/files/201207/rosemary_uon_advocacy.pdf
http://www.eifl.net/system/files/201207/kathy_advocacy_in_institutions_and_consortium-_ga_2012.pdf
http://www.eifl.net/system/files/201207/ania_lech_0.pdf
http://www.eifl.net/system/files/201207/gintares_oa_ga_2012.pdf
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VII. ACTIVITĂŢI LOBBY ŞI FUNDRAISING 
 
În anul 2012, conducerea Consorţiului REM a desfăşurat activităţi de lobby şi fundraising, astfel, împreună cu 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova a trimis scrisori către diferite autorităţi guvernamentale ale ţării 
prin care au solicitat sprijin financiar pentru bibliotecile consorţiului.  
 
Au fost transmise cereri şi proiecte de finanţare:   
 

1. Fundaţia EDELWEISS (februarie 2012) 
2. Loretta HANDRABURA, Vice Ministru al Educaţiei (14 mai 2012) 
3. William H. Moser, Ambasadorul SUA în Republica Moldova (26 noiembrie 2012). 

 
VIII. DOCUMENTAŢIA INTERNĂ. EVALUAREA  
  
Activitatea de reglementare şi legalizare a transferurilor de plăţi ale membrilor Consorţiului eIFL Direct Moldova 
către Compania editorială EBSCO Publishing a fost realizată în anul 2012 cu întârziere şi numai pentru jumătate 
de an. Această activitate a necesitat resurse de timp considerabile privind negocierea preţurilor rezonabile 
pentru situaţia financiară actuală a Consorţiului.  
 
Contractele pentru licenţele: BioOne, Cambridge Journals Online, IOPscience, New England Journal of 
Medicine, OECD-iLibrary, Oxford English Dictionary Online, Oxford Reference Online, Royal Society Journals 
Collection au fost perfectate la timp şi accesul la resurse a fost realizat fără probleme.  
 
Activitatea Consorţiului REM în anul 2012 a fost îndreptată spre realizarea obiectivelor planificate şi poate fi 
apreciată ca una satisfăcătoare. Pentru dezvoltarea unui consorţiu puternic este nevoie de a consolida 
colaborarea şi cooperarea, de a dezvolta un parteneriat veritabil. 
 
 
IX. ACŢIUNI PLANIFICATE PENTRU ANUL 2013  
 
În anul 2013 Consorţiul REM va pune accentul pe colaborare cu EIFL- PLIP: Public Library Innovation 
Programme. Libraries rise to community development challenges (EIFL-PLIP: Programul pentru inovaţie în 
Biblioteca Publică. Bibliotecile răspund la provocările de dezvoltare comunitară) 
 
Obiectivele internaţionale de dezvoltare - cum ar fi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului - pot părea că sunt 
dincolo de raza de acţiune a bibliotecilor publice locale. Însă activitatea EIFL-PLIP în 23 de ţări demonstrează 
că, răspunzând nevoilor comunităţii în moduri inovatoare, bibliotecile locale contribuie la atingerea obiectivelor 
ţărilor în curs de dezvoltare. EIFL-PLIP ajută bibliotecile publice în ţările în curs de dezvoltare şi tranziţie - în 
cazul în care cea mai mare nevoie sunt provocările de dezvoltare. Bibliotecile publice sunt poziţionate unic 
pentru a satisface nevoile de dezvoltare comunitară şi de a îmbunătăţi viaţa în domenii cruciale cum ar fi 
agricultura, sănătatea, ocuparea forţei de muncă şi a nivelului de trai şi a sprijini copiii vulnerabili şi tineri.  
 
Alte activităţi: 

 Achitarea cotei anuale de participare EIFL.  

 Negocierea şi obţinerea licenţelor pentru e-resurse  

 Organizarea Seminarului Internaţional „Arhive electronice deschise” 

 Dezvoltarea şi actualizarea săptămânală a paginii Web REM şi plasarea informaţiilor pe site-ul ABRM 

 Dezvoltarea blogului EIFL-OA 

 Realizarea Programelor EIFL: EIFL-IP; EIFL-OA, EIFL-FOSS pe baza recomandărilor coordonatorilor 
internaţionali. 

 Săptămâna Accesului Deschis 2013: 21-27 octombrie 

 Căutarea căilor de finanţare a activităţii Consorţiului REM din partea statutului sau a altor organizaţii 
interesate în promovarea accesului la informaţie electronică (fundraising). 

 
 


