Servicii Informaţionale Moderne pentru Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor
(MISISQ)
PROCES – VERBAL Nr. 5
din 25 septembrie 2015
al şedinţei grupului de lucru e-repozitorii
Prezenți: 7 persoane
Lupu Viorica – membru al WP 2 e-repozitorii; Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a
Universităţii Agrare de Stat din Moldova;
Gudima Ana – membru al WP 2 e-repozitorii; Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii
Economice a Moldovei;
Zasmenco Ecaterina – Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova;
Vidraşcu-Sorbală Ludmila – Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova;
Corovai Ala - Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova;
Mihaluța Lina – Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi;
Nastas Valentina – Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei;
Ciornaia Irina – Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea repozitoriului instituțional (structură, depunere şi organizare a înregistrărilor,
statistici, mod de funcționare) – reprezentanții fiecărei biblioteci;
2. Stabilirea setului de documente necesar pentru organizarea şi funcţionarea RI,
desemnarea grupurilor de lucru;
3. Organizarea conferinței privind repozitoriile instituționale (programul conferinței,
stabilirea subiectelor comunicărilor și identificarea vorbitorilor, aspecte organizatorice);
4. Probleme întâlnite în procesul de organizare a e-repozitoriilor şi identificarea în comun
a căilor de soluționare a lor;
5. Diverse.
Viorica Lupu a informat participanții asupra ordinii de zi a ședinței, a concretizat informația
despre instalarea și funcționarea soft-ului Dspace în fiecare bibliotecă participantă. În continuare,
a oferit cuvântul reprezentanților fiecărei biblioteci pentru a prezenta situația privind crearea erepozitoriului în instituția pe care o reprezintă.
Ala Corovai a prezentat o informație succintă despre repozitoriul Universității de Stat din
Moldova, referindu-se la structura repozitoriului în funcție de facultăți, iar în cadrul facultăților –

după genuri de publicații. De asemenea, a scos în evidență unele probleme referitoare la
înregistrarea serialelor – ce statut va avea revista universității (comunitate, sub-comunitate, subsub-comunitate sau colecție)?, la descrierea serialului se va indica adresa site-ului revistei sau se
va atașa textul integral în format PDF?, este necesară descrierea și introducerea în repozitoriu a
articolelor publicate în revistă de autori ce aparțin altor instituții?
Viorica Lupu a oferit răspuns la aceste întrebări, înaintând următoarele propuneri: de a selecta
din revista instituțională și a introduce în repozitoriu doar publicațiile cadrelor didactice și
științifice ale instituției, fiind incluse în comunitatea/facultatea la care aparțin;
revista/analele/lucrările științifice ale universității să fie descrise separat și atașat textul lor
integral, deoarece una din funcțiile de bază ale repozitoriului este prezervarea și conservarea pe
termen lung a patrimoniului științific universitar.
Lina Mihaluța a prezentat repozitoriul instituțional denumit ORA USARB. A menționat că
majoritatea publicațiilor depuse în repozitoriu sunt ale bibliotecii, publicațiile facultăților fiind
într-un număr mai mic. O atenție deosebită a acordat aspectului ce ține de utilizarea statisticilor,
specificând că în Dspace pot fi obținute puține date statistice (numărul de publicații depuse etc.).
O alternativă de a obțne mai multe date statistice este Google analytics, tehnică explorată deja de
Biblioteca USARB.
Irina Ciornaia a prezentat repozitoriul instituțional al Universității Pedagogice de Stat “Ion
Creangă”, specificând că are o structură similară cu cea a repozitoriilor prezentate de celelalte
biblioteci. Problemele pe care le-a evidențiat au ținut de înregistrarea în repozitoriu a tezelor de
licență și masterat (dacă e cazul să fie incluse în repozitoriu sau nu).
Ana Gudima, la fel ca și ceilalți participanți la ședință, a prezentat repozitoriul instituțional
numit IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge). A abordat problema
dreptului de autor, dorința și atitudinea autorilor de a publica în acces deschis publicațiile lor. A
întrebat cum pot fi depozitate în repozitoriu publicațiile unui autor care a publicat în revistele
altor instituții.
Viorica Lupu a menționat că pentru verificarea condiţiilor de publicare ale editorilor se poate
utiliza platforma Sherpa/Romeo.
Ana Gudima a atras atenția asupra posibilității de depozitare în repozitoriu a versiunilor
preliminare ale articolelor (preprinturi) înainte ca autorii să le transmită la o anumită revistă sau
conferință.
Valentina Nastas a prezentat repozitoriul Universității Tehnice a Moldovei, care poate fi
accesat doar la nivel local, dar foarte curând va fi extins accesul la el.
În continuare, a avut loc o prezentare a unui alt repozitoriu instituțional – Institutional Repository
for Agricultural Sciences - de către Viorica Lupu. De asemenea, ea a pus în discuție setul de
documente necesar de elaborat pentru organizarea și funcționarea eficientă a repozitoriilor,
evidențiind ca documente de bază: Politica instituțională a Accesului Deschis și Regulamentul de
organizare și funcționare a repozitoriului institutional. O altă categorie de documente menționată
a fost cea destinată cercetătorilor – ghid de depunere a publicațiilor în repozitoriu.

Lina Mihaluța a menționat necesitatea elaborării unei categorii de documente destinate
bibliotecarilor, ca exemplu harta-traseu a procesului de organizare și depunere a înregistrărilor
bibliografice în repozitoriu.
Ecaterina Zasmenco a propus ca regulamentul-cadru de organizare și funcționare a
repozitoriului să fie discutat și aprobat la Consiliul Director al bibliotecilor universitare și de
colegiu, după care să fie înaintat către Ministerul Educației al RM.
S-a decis:
1) A se stabili elaborarea următorului set de documente: Politica instituțională a Accesului
Deschis, Regulamentul de organizare și funcționare a repozitoriului instituțional;
2) A se crea grupul de lucru pentru elaborarea Politicii instituționale a Accesului Deschis în
următoarea componență: Ecaterina Zasmenco, Valentina Nastas, Irina Ciornaia;
3) A se crea grupul de lucru pentru elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare
a repozitoriului instituțional în următoarea componență: Viorica Lupu, Ana Gudima,
Tamila Barov, Lina Mihaluța;
4) A se organiza conferința dedicată e-repozitoriilor la data de 30 octombrie. Se vor pregăti
5-7 comunicări ce vor reflecta următoarele aspecte ale repozitoriului: comportamentul
comunității academice privind depozitarea publicațiilor în repozitoriu, aspecte legislative
privind dreptul de autor și accesul deschis, structura și funcționalitățile repozitoriului,
documentația privind organizarea și depozitarea publicațiilor, obținerea datelor statistice
etc.
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