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Zi de informare şi comunicare 

“Să discutăm realităţile accesului deschis”

Vizitaţi biblioteca pentru a afla mai multe despre: 
Ce este Accesul Deschis la cercetarea agricolă?
De ce este important Accesul Deschis?
Cum şi unde puteţi publica în Acces Deschis?
Cercetătorii şi biblioteca: cum putem acţiona împreună pentru 
ş inţe deschise, cunoaştere deschisă?

octombrie

24
„Ziua bazelor de date ş inţifice”

Promovarea accesului la produsele informaţionale Cambridge Journals Online; 
Taylor & Francis Online Journal Library; Web of Science, oferit în cadrul proiectului 
„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de 
Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului 
superior, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din 
Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din 
Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Republica Moldova.
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Interconexiuni: Open Access Week & Global Media 

and Informa on Literacy (MIL) Week

“Învaţă, împărtăşeşte, avansează” pentru îmbunătăţirea eficienţei, vizibilităţii şi 
impactului cercetării: 

Cum se crează un profil în Google Academic?
Cum se crează profilul online al cercetătorului în ORCID?

Care sunt criteriile de selectare a unei reviste potrivite pentru publicarea unui 
ar col ş inţific? 

Ce sunt revistele pseudoş inţifice şi cum pot fi iden ficate?
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Asigurarea arhivării producţiei ş inţifice în IRAS

Doriţi să creşteţi vizibilitatea cercetării Dvs.?
Aveţi un ar col sau alte genuri de publicaţii şi doriţi să fie arhivate în IRAS? 

Prezentaţi-le la bibliotecă în biroul 220.
Vă invităm la bibliotecă să vizionăm împreună filmul documentar “Paywall The 

Business Of Scholarship” de Jason Schmi , care se concentrează asupra 
necesităţii accesului deschis la cercetare şi ş inţă şi pune la îndoială raţionamen-

tul din spatele sumelor de 25,2 miliarde de dolari per an ce devin  profituri ale  
editorilor.
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The Internet’s Own Boy

Sunteţi invitaţi la vizionarea unui alt film documentar biografic "The 
Internet’s Own Boy", despre viaţa lui Aaron Swartz, programator american, 
scriitor, organizator poli c şi ac vist ce a făcut campanie pentru un 
internet gratuit şi deschis. Acest film este deosebit de per nent în 
explorarea accesului la informaţii, deoarece Swartz a fost acuzat de 
instanţele americane pentru diverse ac vităţi legate de accesarea 
ar colelor ş inţifice.
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