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BND Moldavica și NTR Mold-LIS

Platforme instituționale deschise

softuri open source

Biblioteca Națională Digitală MOLDAVICA 

softuri open source

Repozitoriul Național Tematic în Biblioteconomie și 

Științe ale Informării din R. M.

și motivele pentru alegerea soluțiilor open source

Mișcarea open source

Sisteme informatice capabile să gestioneze, transmită, publice și să 

preia conținut digital în diverse forme și formate de accesibilitate

Sistemele de bibliotecă digitală Greenstone și Dspace
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Mișcarea Accesul Deschis și Știința Deschisă 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) s-a aliniat și susține 
demersul de promovare și sprijinire a implementării paradigmelor de 
Acces Deschis și Știință Deschisă
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BND Moldavica
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În anul 2010, Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova a creat și lansat Biblioteca Națională 
Digitală Moldavica (BND Moldavica) 
(http://www.moldavica.bnrm.md/) cu titlul 
„Biblioteca Națională Numerică a Republicii 
Moldova”, cu scopul de a salvgarda moștenirea 
națională culturală scrisă a Republicii Moldova prin 
digitalizarea documentelor patrimoniale și 
asigurarea accesului la colecțiile sale, atât generației 
de azi, cât și celor viitoare (Figura 1).

Figura 1.

http://www.moldavica.bnrm.md/)

http://www.moldavica.bnrm.md/
http://www.moldavica.bnrm.md/
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BND Moldavica
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Baza software pentru sistemul de bibliotecă 
electronică intitulat BND Moldavica este 
asigurată de mai bine de 13 ani de softul open 
source Greenstone Digital Library 2.80. 

Figura 1.
http://www.moldavica.bnrm.md/)

http://www.moldavica.bnrm.md/
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Repozitoriul Național Tematic – NTR Mold-LIS
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Repozitoriul digital a fost creat în baza softului 
DSpace, un produs cu sursă deschisă, disponibil 
gratuit, cu utilizarea protocolului OAI-PMH (Open 
Initiative Protocol for Metadata Harvesting), echipat 
cu seturi bogate de funcționalități pentru a facilita 
depunerea, accesarea și păstrarea publicațiilor 
științifice. 

Necesitatea implementării acestui sistem permite 
diseminarea și accesul nerestricționat la informația 
științifică de specialitate. Impactul repozitoriului este 
orientat spre schimbul de cunoștințe, creșterea 
productivității și vizibilitatea în mediul internațional 

Figura 2
http://moldlis.bnrm.md/

http://www.moldavica.bnrm.md/
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Mișcarea open source și motivele pentru alegerea soluțiilor 
open source 
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Biblioteca Națională a adoptat metoda modelelor open source atât pentru 
sistemul de bibliotecă digitală Moldavica, cât și pentru repozitoriul digital NTR 
Mold-LIS. Așa cum biblioteca nu deține capacitatea tehnologică și financiară 
privind achiziția și dezvoltarea unui software comercial la preț considerabil din 
cauza constrângerilor bugetare, infrastructura softurilor open source reprezintă 
un colac de salvare pentru instituțiile de memorie cu bugete mici. 

Soluțiile software open source reprezintă sisteme informatice capabile să 
gestioneze, transmită, publice, modifice și să preia conținut digital în diverse 
forme și formate de accesibilitate. 
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Mișcarea open source și motivele pentru alegerea soluțiilor 
open source 

8

Conceptul/ideea de software open source a pornit de la mișcarea open 
source. Mișcarea software-ului cu sursă deschisă este o mișcare care 
sprijină utilizarea licențelor cu sursă deschisă pentru unele sau pentru 
toate programele, o parte a noțiunii mai ample de colaborare deschisă. 

Programele (software-ul) cu sursă deschisă (în engl. open source software) 
sunt programe/softuri dezvoltate de către o comunitate, de către o 
companie sau de către o persoană și oferite spre folosire sub o licență 
liberă, care garantează accesul tuturor utilizatorilor la codul-sursă. Acestea 
pot permite utilizatorilor să studieze, să schimbe și să îmbunătățească 
software-ul și să-l redistribuie în formă modificată sau nemodificată

Foto credit: 

https://www.resourcespace.com/knowledg

e-base/open-source

https://www.resourcespace.com/knowledge-base/open-source
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Deschiderea colecțiilor de patrimoniu cultural – opinii 
împărțite
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În instituțiile de conservare ale patrimoniului cultural există două viziuni 
diferite asupra managementului colecțiilor de patrimoniu cultural. În timp ce 
una dintre aceste opinii sugerează accesul limitat la moștenirea culturală digitală 
și justifică această limitare în ceea ce privește securitatea informațiilor și 
problemele orientate spre drepturi de autor, cealaltă care sugerează că 
produsele de patrimoniu trebuie să fie deschise publicului în întregime, susține 
că moștenirea culturală ar trebui, de asemenea, considerată proprietate publică 
și utilizată cât mai mult posibil 

Potrivit Cartei Europene pentru domeniul public, digitalizarea domeniului 
public nu creează noi drepturi asupra sa: operele care sunt în domeniul public în 
format analog continuă să stea în domeniul public din moment ce au fost 
digitalizate . 
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Licențele Creative Commons
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În ultimii ani, se constată o tendință în creștere privind accesul la pachetele de 
licențe Creative Commons, precum și a posibilităților oferite de tehnologiile 
digitale care au condus la practici de acces deschis pe scară largă în numeroase 
biblioteci. 

La nivel internațional, o bună parte din instituțiile de memorie culturală și-au 
deschis colecțiile sub licențe Creative Commons Zero (CC-0) Public Domain sau 
Creative Commons BY (CC-BY).

Biblioteca Națională a Republicii Moldova și-a deschis colecțiile de patrimoniu 
sub marca Domeniului Public și licențele Creative Commons  – orientată fiind 
după modelul altor biblioteci naționale și al Bibliotecii Digitale EUROPEANA
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Greenstone - soft open source
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Greenstone reprezintă un software de creare și distribuire a 
colecțiilor de biblioteci digitale cu sursă deschisă. Biblioteca 
Națională a tradus, dezvoltat diferite specificații și a adaptat 
versiunea 2.80 a softului la specificul colecțiilor bibliotecii în 
anul 2009. Softul oferă o modalitate de organizare a 
informațiilor și de a le publica pe web sau pe medii amovibile, 
cum ar fi unități flash USB și DVD. 

Greenstone este produs de Proiectul Bibliotecii Digitale din 
Noua Zeelandă de la Universitatea din Waikato, dezvoltat și 
distribuit în cooperare cu UNESCO și ONG-ul Human Info. Este 
un software cu sursă deschisă, multilingv, emis în conformitate 
cu termenii licenței generale publice GNU (General Public 
License). Cea mai recentă versiune – Greenstone 3.10 – este 
implementată în Java și este independentă de platformă. A fost 
reproiectată pentru a îmbunătăți natura dinamică a setului de 
instrumente Greenstone și pentru a reduce și mai mult 
cheltuielile generale potențiale suportate de dezvoltatorii de 
colecții. 

Interfața softului Greenstone, sursa capturii: David 

Bainbridge
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Dspace - soft open source
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DSpace reprezintă un depozit cu sursă deschisă care a fost 
conceput special pentru stocarea materialelor de cercetare 
digitale și instituționale. Înregistrările de metadate ale 
obiectelor digitale sunt codificate folosind Dublin Core 
calificat, pentru a facilita descrierea eficientă a resurselor. 
Obiectele digitale sunt accesate și gestionate prin 
intermediul serviciilor de nivel de aplicație care acceptă 
protocoale precum OAI-PMH. 

DSpace este organizat într-o arhitectură cu trei niveluri, 
compusă din: un strat de aplicație; un strat logic de afaceri; 
și un strat de depozitare.
Stratul de depozitare stochează conținut digital într-un 
depozit de active – o zonă desemnată din sistemul de fișiere 
al sistemului de operare; sau poate utiliza alternativ un 
broker de resurse de stocare. 
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Dspace - soft open source
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Pentru o configurație de bază a softului DSpace, sunt 
necesare următoarele module de bază care trebuie 
luate în considerare:

▪ XML, care este interfața cu utilizatorul în XML;
▪ Metadate, proces de depozit și fluxuri de lucru
▪ Comunități și colecții de depozit în funcție de 

instituție;
▪ Control de autoritate pentru unele metadate;
▪ Tipuri de documente de utilizat;
▪ OAI-PMH, protocol de interoperabilitate;
▪ Modul pentru căutări;
▪ Utilizatori și grupuri ai repozitoriului în funcție de 

instituție.
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Informații comparative ale softurilor DSpace și Greenstone
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DSpace Greenstone

Creator Biblioteci MIT și Hewlett-Packard
Biblioteca Digitala a Noii Zeelande a Universității 

din Waikato

Software deschis și gratuit, multilingv 

distribuit sub termenii licenței GNU –

General Public License

da da

Sistem de operare
Toate versiunile de Windows, Unix/Linux și Mac 

OS X

Toate versiunile de Windows, Unix/Linux și Mac 

OS X

Limbajul J2SDK v.1.4 Perl

Baza de date Posturi 7.3 Propriu

Identificatorul resursei CNRI Nu

Dublin Core Dublin Core calificat Dublin Core

METS Implementat în versiunea 1.2 da

OAI-PMH Open Archives Protocol for 

Metadata Harvesting
da da

Subscription Subscripție (Abonament) Nu

Formate de fișiere acceptate MS-Word, PDF, PPT, JPEG, GIF MS-Word, PDF, HTML, PostScript, JPEG, GIF
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Soluțiile Open source: avantaje și dezavantaje
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Putem menționa unele avantaje și dezavantaje ale software-ului 
open source, cum ar fi:

▪ utilizarea nerestricționată, gratuită; 
▪ sunt disponibile în mod public folosind o licență open source;
▪ implicarea comunității în dezvoltarea și întreținerea software-ului; 
▪ sunt conforme cu Protocolul Open Archives Initiative pentru 

recoltarea metadatelor (OAI-PMH);
▪ număr relativ mare la nivel de implementare și experiența deja 

acumulată de diverse instituții din întreaga lume;
▪ competență în comparație cu alte software-uri comerciale.



16

Soluțiile Open source: avantaje și dezavantaje
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Putem menționa unele dezavantaje ale software-ului open source, 
cum ar fi:

▪ problema dreptului de autor și statutul de copyright al 
documentelor care urmează a fi oferite online publicului

▪ nevoia de personal IT specializat care să se implice în instalarea și 
personalizarea acestuia;

▪ nevoia de specialiști IT în domeniul programării web și dezvoltarea 
continuă a sistemului informatic, cazul BND Moldavica;

▪ uzura morală și depășită a versiunii softului odată cu trecerea 
timpului și necesitatea dezvoltării unor module și specificații noi 
pentru colecțiile de bibliotecă;

▪ dezavantaje competitive, ca urmare a handicapului tehnologic în 
raport cu explozia de pe  piața IT și cu orizontul de așteptare al 
utilizatorilor.
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Soluțiile Open source: calea de mijloc
17

Fiecare sistem are avantajele și dezavantajele sale. În situațiile în care o 
bibliotecă intenționează să-și găzduiască colecțiile digitale sau să-și migreze 
colecțiile într-un nou mediu de depozit, biblioteca poate fi direcționată să 
selecteze un software care să corespundă criteriilor sale.  

De obicei, nevoile unei biblioteci variază în funcție de numărul de colecții, 
tipurile de obiecte, natura materialului, frecvența actualizării, distribuția 
conținutului și limitele de timp pentru dezvoltarea unui sistem informatic 
digital. 

În fiecare caz, este imperios necesar ca personalul specializat să fie implicat 
în personalizarea software-ului pentru a gestiona cele mai bune rezultate. Dspace

Greenstone
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Recomandări:
18

▪ În urma studierii documentelor de politici instituționale, s-a observat că, 
deși BNRM deține documente de politici în concordanță cu principiile OA, 
acestea se cer a fi adaptate și actualizate.

▪ Necesitatea desfășurării de instruiri frecvente pe marginea utilizării și 
arhivării publicațiilor în Repozitoriul Tematic Național NTR Mold-LIS.

▪ Promovarea și punerea în valoare a bibliotecii digitale care garantează 
publicarea și conservarea documentelor generate.

▪ În contextul în care procesul de digitalizare necesită linii de finanțare 
considerabile pentru creare și întreținere a unor softuri comerciale, 
platformele open source reprezintă o soluție de reducere a costurilor și pot 
fi utile în procesul de creare și gestionare a conținuturilor de bibliotecă. 

Dspace
Greenstone
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Concluzii:
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Bibliotecile dețin un rol din ce în ce mai mare în gestionarea producției instituției 
lor, ca urmare a mișcării de acces deschis. Aceste instituții valorifică acest rol 
esențial pentru a sprijini cercetătorii, specialiștii din științele informării și publicul 
larg prin tehnologii web deschise, de exemplu, portaluri de biblioteci digitale și alte 
platforme virtuale, cum ar fi repozitoriile instituționale/naționale. 

Prin alinierea la practicile Științei Deschise și Accesului Deschis, Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova asigură conținutului digital și rezultatelor 
cercetărilor/experiențelor de succes în domeniul BȘI diseminare, impact și o 
vizibilitate amplificată. 
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Vă mulțumesc!

Întrebări?

Date de contact: 

lupusor.diana@gmail.com

moldavica@bnrm.md

http://www.moldavica.bnrm.md/

mailto:lupusor.diana@gmail.com
mailto:moldavica@bnrm.md
http://www.moldavica.bnrm.md/

