
 
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021 la Biblioteca Națională a Republicii Moldova 
 

„Contează modul în care deschidem cunoașterea: construirea echității structurale” 
 

25 – 31 octombrie 2021 
 

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021 (Open Access Week) este un eveniment global, care a ajuns 
în acest an la a paisprezecea ediţie. Tema declarată pentru anul 2021 este “It Matters How We Open Knowledge: 
Building Structural Equity” 
 

În fiecare an, bibliotecile din întreaga lume pledează pentru schimbare prin participarea la Săptămâna 
Internațională a Accesului Deschis (OA), eveniment global creat de SPARC și partenerii în anul 2008, care este o 
oportunitate pentru a deschide cercetarea, pentru a crește vizibilitatea subvențiilor, a accelera cercetarea și a 
utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor. La eveniment participă persoane, instituții și organizații 
din întreaga lume, iar organizarea sa este condusă de un comitet consultativ global. 
 
Tema OA Week 2021 este „Contează modul în care deschidem cunoașterea: construirea echității structurale” și 
se aliniază în mod deliberat la Recomandarea UNESCO adoptată provizoriu privind Știința Deschisă, a cărei 
componentă cea mai importantă este Accesul Deschis. Difuzată sub formă de schiță în urma discuțiilor din partea 
reprezentanților celor 193 de țări membre ale UNESCO, această recomandare articulează și pune accentul pe 
importanța echității în urmărirea unui viitor pentru bursele deschise în mod implicit. 
 
 

Nr 
d/r 

Descrierea activității Data organizării, spațiu 

1. Inaugurarea Săptămânii Accesului Deschis la Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova.  
Inaugurarea expoziției tematice. 

Baze de date în Acces Deschis oferite de Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova 

25 octombrie 2021, ora 14.00 
Bloc 1, etaj 2 

2. Tutorial de prezentare a colecțiilor Bibliotecii Naționale Digitale 
ca sursă de cercetare a istoriei locale 

Prezentare „față în față”și online 

26 octombrie  2021 
Sala de referință, et. 2, bloc central  

Pagina facebook a Bibliotecii Naționale a RM 

3. Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale 
Informării la 2 ani de la inaugurare 

Sesiune online 

27 octombrie 2021, ora 14.00 
Centrul de Formare Profesională Continuă în 

BȘI   

4. Recomandarea UNESCO privind Accesul Deschis. Prezențe 
privind Accesul Deschis în Codul deontologic al Bibliotecarului 

Conferință online 

28 octombrie 2021, 
ora 9.00 

 

5. Baze de date în Acces Deschis: recomandări privind accesul și 
utilizarea 

Prezentări online și „față în față” 

 În fiecare zi, conform unui grafic, va fi 
prezentată câte o bază de date în Acces 

Deschis, în funcție de necesitățile utilizatorilor 

6.  Expoziție tematică: „Accesul Deschis – deschidere pentru 
cercetare și construirea echității structurale” 

25-31 octombrie 2021 
Bloc 1, etaj 2 

 

https://sparc.org/

