
 
 

SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A 
ACCESULUI DESCHIS 2022 

 

24 – 30 octombrie 2022 
 

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 
2022 (Open Access Week) este un eveniment 
global, care a ajuns în acest an la a 
cincisprezecea ediție. Tema declarată pentru 
anul 2022 este “OPEN FOR CLIMATE JUSTICE” 
– „DESCHIȘI PENTRU JUSTIȚIE CLIMATICĂ”. 
 
În fiecare an bibliotecile din întreaga lume pledează pentru o 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, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața 
oamenilor. SPARC este o organizație de advocacy non-profit care susține sistemele de cercetare și educație care 
sunt libere în mod implicit. SPARC crede că toată lumea ar trebui să poată avea acces și să contribuie la cunoștințele 
care ne modelează lumea.  
  
Tema „Deschiși pentru justiție climatică”, pune accentual pe justiția climatică, urmărește să încurajeze conexiunea 
și colaborarea între mișcarea pentru climă și comunitatea internațională din domeniul științei deschise. 
Împărtășirea cunoștințelor este un drept al omului, iar abordarea crizei climatice necesită un schimb rapid de 
cunoștințe dincolo de granițele geografice, economice și domenii de cercetare. 
 

 
 

  Inaugurarea Săptămânii Accesului Deschia la Informație 
 

 Prezentarea Bazelor de date în acces deschis cu conținut „justiție 
climatică”  

 Prezentarea expoziției de documente  
„Deschiși pentru Justiția Climatică”  

 Expoziție de teze și a rezumatelor tezelor de doctorat  
“Cercetări științifice privind justiţia climatică din Republica   Mol-
dova” 
 

24 octombrie, ora 10.00 
 

Sala de Referințe, 
bloc central, et. 2 

 
 

Sala pentru Cercetători 
bloc central, et. 2 

 

  Discuţie publică  
“Acţiunea schimbărilor climatice asupra omului”  
cu Anatol Puţuntică, doctor, conferenţiar universitar, Catedra 
Geografie Generală, Facultatea de Geografie, UPS I. Creangă  
 

24 octombrie, ora 11.00 
Centrul de Informare ONU 

bloc central, et. 2 

 

  Conferință online  
Bibliotecile în sprijinul  augmentării capacității comunităților de a 
produce, disemina și utiliza cunoștințele legate de criza climatică 
 

25 octombrie, ora 10.00 
 

  Lecție interactivă / jocuri ecologice  
“Planeta noastră, viitorul nostru”  

27 octombrie, ora 14.00 
Centrul Pro-European de servicii 

si comunicare (CPESC), 
blocul central, et. 3 

 

  Activitate de informare în sprijunul dezvoltării competențelor de cul-
tură a informației „Baze de date în acces deschis” 
 

27 octombrie 2022, ora 14.00 
Sala de Referințe, 
bloc central, et. 2 

 

  Sesiune consultativă online 
Baze de date în acces deschis: integrarea subiectului „justiție climat-
ică” 

28 octombrie 2022, ora 10.00 
 

 

https://sparc.org/

