Servicii Informaţionale Moderne pentru Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor
(MISISQ)
PROCES – VERBAL Nr. 6
din 15 octombrie 2015
al şedinţei grupului de lucru e-repozitorii
Prezenţi: 9 persoane
Karnaeva Liubovi – coordonator de proiect la nivel national, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a
IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;
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;
Barova Tamilla - Biblioteca Ştiinţifică Medicală a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;
Mihaluţa Lina – Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi;
Zasmenco Ecaterina - Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova;
Vidrașco Liudmila - Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova;
Corovai Ala - Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova;
Ciornaia Irina – Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.
Locul desfășurării ședinței: Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova.
ORDINEA DE ZI:
1. Organizarea conferinței dedicate e-repozitoriilor instituționale (elaborarea programului, aspecte
organizatorice);
2. Înregistrarea publicațiilor seriale în DSpace (revistele, anale științifice ale universității);
3. Diverse.
Ședința a fost deschisă de către dna Liubovi Karnaeva, coordonatorul de proiect la nivel național,
care a amintit participanților ordinea de zi a ședinței și a dat start discuțiilor cu privire la
organizarea conferinței dedicate e-repozitoriilor instituționale. A informat participanții că
conferința își va desfășura lucrările la data de 30 octombrie, începând cu ora 10.00, în incinta
Universității de Stat din Moldova. Referindu-se la programul conferinței a menționat că sunt
preconizate 9 comunicări, dintre care 2 vor fi susținute de partenerii internaționali din
Lituania și Ungaria, iar 7 – de bibliotecile partenere din Republica Moldova. În continuare a
solicitat ca reprezentanții fiecărei biblioteci să prezinte titlurile comunicărilor care vor fi susținute la
conferință.

Ana Gudima a menționat că comunicarea sa va avea următorul titlu ”Arhivarea electronică în
bibliotecile universitare: aspecte legale și de conținut”. În calitate de coautor al comunicării va fi dr.
Natalia Cheradi.
Viorica Lupu a relatat că comunicarea sa se va axa pe setul de documente necesar pentru
reglementarea procesului de creare și dezvoltare a repozitoriului (Politica Accesului Deschis,
Regulamentul de organizare și funcționare a repozitoriului instituțional, ghiduri de arhivare, utilizare
etc.) și va avea ca titlu ”Documente ce relementează procesul de organizare și depozitare a
publicațiilor”.
Liubovi Karnaeva a intervenit cu propunerea de a modifica titlul acestei comunicări, recomandând
următorul titlu ”Organizarea și funcționarea repozitoriului instituțional: cadru de reglementare”.
Tamila Barov a dezvăluit unele aspecte pe care le va trata în comunicarea sa, cum ar fi metadatele –
Dublin Core.
Liubovi Karnaeva i-a sugerat dnei Barov următorul titlu al comunicării ”Использование
метаданных Дублинского ядра в описание информационных ресурсов”.
Ecaterina Zasmenco a menționat că în comunicarea sa va relata despre structura repozitoriilor
instituționale, dar și despre alte structuri ale unor universități din străinătate care au fost studiate în
procesul de conceptualizare a structurii repozitoriilor noastre.
Liubovi Karnaeva a propus ca comunicarea dnei Zasmenco să fie numită ”Conceptalizarea structurii
repozitoriilor instituționale”. În contextul discuțiilor privind programul conferinței a propus și
includerea unei comunicări referitoare la aspectele hardware și software utilizate pentru crearea
repozitoriilor care să fie prezentată de A. Colesnicov și L. Malahov. A informat despre o nouă
modalitate de prezentare a comunicărilor și a sugerat ca comunicarea cu titlul ”Repozitoriul
instituțional în percepția comunității academice” să fie prezentată de mai multe biblioteci (L.
Karnaeva, V. Nastas, I. Ciornaia). Această comunicare va presupune prezentarea rezultatelor studiilor
cu privire la viziunea/percepția autorilor referitoare la depunerea publicațiilor sale în acces deschis.
Lina Mihaluța a informat că comunicarea ce revine Bibliotecii USARB va relata despre utilizarea
statisticilor în Dspace. Din păcate, în rezultatul trecerii de la o versiune a Dspace-ului la una mai nouă
s-a pierdut legătura cu platforma Google Analytics și la moment se desfășoară activități în această
direcție.
Ana Gudima a propus ca titlul comunicării să fie ”Utilizarea instrumentului Google Analytics în
măsurarea indicatorilor statistici”.
În continuare au urmat discuții privind genericul conferinței, fiind propuse mai multe denumiri, cum ar
fi ”Repozitoriul instituțional – instrument de arhivare și promovare a producției științifice a
universității” de Viorica Lupu; ”Creșterea vizibilității cercetărilor științifie a universității prin crearea
și dezvoltarea repozitoriului instituțional” de Ecaterina Zasmenco; ”Repozitoriul instituțional –
oportunitate de creștere a vizibilității universității în spațiul informațional global” de Liubovi
Karnaeva.
Liubovi Karnaeva a propus ca fiecare bibliotecă să pregătească câte un poster care să prezinte
repozitoriul instituției.
Referindu-se la al doilea subiect al ședinței Viorica Lupu a specificat că descrierea publicaţiilor
seriale comportă anumite particularităţi faţă de descrierea cărţilor și a articolelor, de aceea este necesar
de a studia aparte această categorie de documente.
Lina Mihaluța a prezentat experiența Bibliotecii USARB privind arhivarea serialelor în repozitoriu, sa referit la comunitățile, subcomunitățile, colecțiile și subcolecțiile create pentru seriale.
Tamila Barov a scos în evidență faptul că serialele, pe parcursul apariţiei lor, suportă schimbări de
titlu, responsabilitate, periodicitate/frecvență, care la fel necesită a fi reflectate în procesul de
introducere a datelor.

S-A HOTĂRÂT:
1) A se aproba următorul program al conferinței:
CONFERINȚA
”REPOZITORIUL INSTITUȚIONAL – OPORTUNITATE DE CREȘTERE
A VIZIBILITĂȚII UNIVERSITĂȚII
ÎN SPAȚIUL INFORMAȚIONAL GLOBAL”
09.30 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 11.00









Înregistrarea participanților
Cuvinte de salut
Comunicare rezervată partenerilor internaționali din Ungaria

Sesiune de comunicări a partenerilor naționali
Conceptalizarea structurii repozitoriilor instituționale (Ecaterina Zasmenco, Ala Corovai)
Organizarea și funcționarea repozitoriului instituțional: cadru de reglementare (Viorica Lupu,
Vera Sobețchi)
Arhivarea electronică în bibliotecile universitare: aspecte legale și de conținut (Ana Gudima,
Natalia Cheradi)
Использование метаданных Дублинского ядра в описание информационных ресурсов
(Tamila Barov, Olesea Dobrea)
Utilizarea instrumentului Google Analytics în măsurarea indicatorilor statistici (Lina Mihaluța,
Igor Afatin)
Опыт разработки репозитория на базе DSpace (Alexandru Colesnicov și Ludmila Malahov)
Repozitoriul instituțional în percepția comunității academice (Liubovi Karnaeva, Valentina
Nastas, Irina Ciornaia)

2) Fiecare bibliotecă va pregăti câte un poster care să prezinte repozitoriul instituției (de exemplu
denumirea repozitoriului, logotipul, adresa web, structura etc.). Dimensiunea posterului – A1.
Posterele în format pdf să fie transmise la adresa de e-mail a dnei Viorica Lupu v.lupu@uasm.md până
la data de 22 octombrie 2015.

Preşedinte: Liubovi Karnaeva
Secretar: Viorica Lupu

