Săptămâna Accesului Deschis 2020 la Biblioteca Națională a Republicii Moldova
“Deschiși cu scopul: întreprinderea acțiunilor pentru construirea echității structurale
și a incluziunii”
19-25 octombrie 2020
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2020 (Open Access Week) este un eveniment global, care a ajuns în acest an la
a treisprezecea ediţie. Tema declarată pentru anul 2020 este “Open with Purpose: Taking Action to Build Structural Equity
and Inclusion”.
Accesul Deschis (Open Access - OA) presupune ca informația științifică, cu consimțământul autorilor, să fie disponibilă pe
Internet astfel încât utilizatorii s-o folosească în mod gratuit, s-o poată descărca, copia, distribui. Beneficiile OA sunt: extinderea
accesului la informația științifică, multiplicarea oportunităților de publicare, sporirea vizibilității științifice a savanților,
înlesnirea comunicării științifice, economia resurselor destinate cercetării și publicării etc.
Tema OA Week 2020 este „Deschiși cu scopul: întreprinderea acțiunilor pentru construirea echității structurale și a incluziunii”.
Fiind o comunitate globală, este important să înțelegem că sistemele și spațiile prezentului sunt adesea construite pe
moștenirea nedreptății istorice și că înlăturarea acestor inechități este o necesitate.
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Descrierea activității

Responsabil

Data organizării, spațiu

BNRM – prezențe ale produselor inteligente în
baze de date în Acces Deschis
Training pentru responsabilii din cadrul
BNRM
Repozitoriul tematic internațional e-LIS:
recomandări pentru utilizare
http://eprints.rclis.org/help/index.html
Tutorial integrat în Centrul de Resurse BNRM

V. Vasilica
L. Corghenci

19 octombrie 2020

E. Dmitric

20 octombrie
Tutorial integrat în Centrul de
Resurse BNRM:

Accesarea și utilizarea celor mai solicitate baze
de date în Acces Deschis
Instruire. Dezvoltarea competențelor
utilizatorilor în cadrul serviciului Cultura
Informației
Braistorming “Diversitate, echitate și
incluziune – prioritate majoră în Accesul
Deschis”
Pentru personalul de specialitate al BNRM
BNRM – creator de conținuturi digitale în BȘI
Training online pentru personalul de
specialitate din cadrul SNB

V. Popușoi

21 octombrie 2020
Sala de referințe
Bloc central, et. 2

V. Popușoi

22 octombrie 2020
Sala de referințe
Bloc central, et. 2

E. Dmitric
L. Corghenci

23 octombrie 2020
Online

http://resurse.bnrm.md/ro/forpublic-libraries/resource-center

5.
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Utilizarea etică și corectă a conținuturilor
digitale. Respectarea drepturilor autorilor
asupra operelor lor: familia Licențelor Creative
Commons
e-Portofoliu documentar integrat în Centrul de
Resurse BNRM
Expoziție de documente dedicată Accesului
Deschis „Accesul Deschis la informare –
echitate și incluziune pentru comunitatea
globală”

L. Corghenci

23 octombrie
e-Portofolui documentar
integrat în Centrul de Resurse
BNRM:
http://resurse.bnrm.md/ro/forpublic-libraries/resource-center

V. Popușoi

19-23 octombrie 2020
Sala de referințe
Bloc central, et. 2

