
 

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis  este un eveniment care se desfăşoară anual la nivel  

global. În anul curent, Săptămâna Accesului Deschis s-a desfăşurat în perioada 19-25 octombrie 

cu genericul „Deschiși cu scopul: întreprinderea acțiunilor pentru construirea echității 

structurale și a incluziunii”. În acest context, Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BŞM) a desfășurat 

un program amplu de activităţi, cu scop de informare, promovare și advocacy a Accesului Deschis 

la informație în mediul academic medical.  

  

Un prim pas în organizarea Săptămânii 

Internaționale a Accesului Deschis a fost  

constituirea unui grup de lucru, care a 

întocmit un amplu plan de acțiuni, au fost 

elaborate materiale informative și 

promoționale (pliante, semn de carte, 

poster, prezentari PowerPoint, film etc. ) 

în vederea promovării și susținerii 

Săptămânii Internaționale a Accesului 

Deschis 

https://library.usmf.md/ro/noutati/saptamana-internationala-accesului-deschis-19-25-octombrie-

2020. 

 Inaugurarea Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis a avut loc prin lansarea unei 

expoziții virtuale de publicații și materiale promoționale 

(https://library.usmf.md/ro/noutati/expozitie-virtuala-organizata-contextul-saptamanii-

internationale-accesului-deschis). Diseminarea materialelor în vederea promovării Accesului 

Deschis în comunitatea universitară prin: diseminarea electronică a posterului și altor materiale 

informative și promoționale privind Saptămîna OA pe adresele de e-mail tuturor subdiviziunilor 

universitare  plasarea banner-ului, prezentării, filmului  Opinii privind Accesul Deschis la 

informații  pe site-ul Bibliotecii 

Științifice Medicale. 

În cadrul Zilelor 

Universității și Congresului 

aniversar consacrat celor 75 de 

ani de la fondarea IP USMF 

 Nicolae Testemițanu , 



Biblioteca Științifică Medicală a organizat sesiunea plenară:  Actualități în biblioteconomie și 

știința informării  și Sesiunea de comunicări în cadrul Secțiunii  Implicațiile bibliotecilor 

academice în promovarea științei deschise  (https://library.usmf.md/ro/noutati/sesiunea-plenara-

actualitati-biblioteconomie-si-stiinta-informarii-si-sesiunea-de).  

 

 
Deasemenea, pe data de 23 octombrie 2020, Biblioteca Științifică Medicală în colaborare 

cu Biblioteca Universității de Științe ale Sănătății din Lituania au organizat cursul educațional 

 CRIS- instrument pentru gestionarea datelor de cercetare și a profilurilor cercetătorilor  

(https://library.usmf.md/ro/noutati/cursul-educational-cris-instrument-pentru-gestionarea-datelor-

de-cercetare-si-profilurilor). 

 Pe data de 20 octombrie 

2020, Biblioteca Științifică 

Medicală a organizat sesiunea 

de instruire, cu scop de 

informare, promovare și 

advocacy a Accesului 

Deschis, pentru studenții anilor 

I-VI a Facultății de Medicină 

Nr. 1. Sesiunea s-a desfășurat în 

regim online, utilizînd aplicația 

Google Meet. În cadrul 

evenimentului, participanților 

le-au fost prezentate conținuturile digitale create de Bibliotecă (BED 

https://library.usmf.md/ro/library), Repozitoriul Instituțional al USMF  Nicolae Testemițanu  din 

RM (http://repository.usmf.md/). De asemenea, au fost prezentate și alte resurse medicale în acces 

deschis: DOAJ, OMICS International, SpringerOpen, Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO),  PubMed, BioMed Central, Public Library of Science(PLOS), Japan Science and 

Technology Information Aggregator, Electronic (J-STAGE), ș.a. 

(https://library.usmf.md/ro/resurse-n-

acces-deschis). Studenții au fost 

informați despre principiile și beneficiile 

publicării rezultatelor cercetării în Acces 

Deschis și au fost îndemnați să susțină și 

să promoveze această inițiativă.  

În data de 21.10.2020, Biblioteca 

Științifică Medicală a desfășurat 



sesiunea de instruire online privind  accesarea bazelor de date abonate. Au fost prezentate 

structura și conținutul tematic a programului Research4Life. Detaliat, a fost prezentată platforma 

HINARI și principalele resurse privind medicina bazată pe dovezi: bazele de date Scopus și 

Embase - produse ale editurii Elsevier, Cochrane Library și Essential Evidence Plus. Participanții 

au dezvoltat abilități de accesare și căutare eficientă a informațiilor științifice. 

Pe data de 23 octombrie 

2020, în cadrul Bibliotecii 

Științifice Medicale a fost 

desfășurată prezentarea 

online a soft-lui academic de 

gestionare a referințelor 

bibliografice Mendeley. 

Participanții au fost 

familiarizați cu posibilitațile 

soft-ului în vederea 

organizării și sistematizării 

publicațiilor regăsite dar și 

citarea corectă a acestora în elaborarea lucrărilor academice proprii. 

Astfel, în Săptămâna Accesului Deschis (19-25 octombrie 2020), BȘM s-a bucurat de 

succes, aprecieri și mulțumiri din partea studenților, catedrelor, cercetătorilor și tuturor celor care 

sunt implicați în activitatea de cercetare. 


