
SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA

Ediţia a 12-a, 2020

BASE - motorul de căutare ce indexează resurse

web academice în Acces Deschis
(Bielefeld Academic Search Engine)

Mihaela STAVER,

Bibliotecar principal, Centrul Cercetare. 

Asistenţă de specialitate,

Biblioteca Ştiinţifică USARB

e-mail: staver.mihaela@gmail.com

http://www.base-search.net

mailto:staver.mihaela@gmail.com
http://www.base-search.net/


BASE este unul dintre cele mai voluminoase motoare de căutare din lume, în special 

pentru resursele web academice. 

BASE este operat de Biblioteca Universității Bielefeld, Germania şi furnizează peste

248 de milioane de documente din peste 8.000 de surse cu texte complete, 

aproximativ 60% din documentele indexate gratuit (Acces deschis).

https://www.base-search.net/

https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/about/en/about_sources_date.php
https://www.base-search.net/


Utilizarea internetului ca primă sursă de informații în rândul studenților este

omniprezentă. Cu toate acestea, rezultatele nu sunt întotdeauna satisfăcătoare în ceea

ce privește precizia rezultatelor.

BASE - oferă un anumit nivel de control în ceea ce privește tipul de informații incluse și

permite o căutare mai concentrată, care poate crește precizia datelor.



Caracteristicile BASE includ:

 Indexarea surselor după examinarea individuală de către personalul academic 

al Bibliotecii Universității;

 Examinarea serverelor de documente științifice; 

 Corectarea și îmbogățirea metadatelor folosind proceduri automatizate;

 Diverse opțiuni de sortare a seturilor de date;

 Căutare multilingvă (mai mult de 20 de limbi);

 Afișarea accesului și a posibilităților de utilizare ulterioare a documentului;

 Posibilitatea de a sorta lista de accesări după autor, titlu și dată;

 Rafinarea căutării după autor, cuvânt cheie, clasificare DDC, anul publicării, 

sursa / furnizorul de date, limba, tipul documentului, accesul și reutilizarea;

 Posibilitatea de a-și crea propria listă de publicații din BASE și de a exporta

înregistrările selectate către ORCID;

 Cea mai nouă caracteristică a BASE este posibilitatea de a verifica rezultatele

BASE în GoogleScholar.

https://orcid.org/


Universitatea din Bielefeld,  

Germania

Biblioteca Universităţii

•2.2 mill. documente, 

•500 000  Digital Media

•În 1968 - automatizarea 

bibliotecii

• Fondată 1969

• 24 000 studenţi,

• 4 500 personal

REPERE ISTORICE

 2001 - iniţierea motorului de căutare

 2004 - deschiderea oficială

 2006 - participarea la proiectele UE

 2011 - trecerea la open source (Lucene / Solr, VuFind)

 2012 - OAI-PMH-Interface, furnizarea de date a

secțiunilor subiecte

 2014 - stimulare OA

 2015 - Starea OA și procesarea informațiilor de licență

 2016 - 100 de milioane de înregistrări

 2017/05 - Solicitare ORCID în BASE (finanțată prin

proiectul DFG ORCID DE) 2017/09 Expertul ORCID

Search & Link integrează BASE ca un serviciu de

revendicare

 2018 – schimbarea BASE într-un design nou

 2019 -căutarea multilingvă a fost modificată și extinsă

 2020 - Recent, motorul de căutare științifică BASE include

peste 250 de milioane de documente din peste 8 000 de

surse.



 Surse 8 452 (16 octombrie 2020) în 50
limbi

 Numărul de documente: 248 166 925
 8 110 – ţări, 2 981 ţări din Europa
 135 ţări noi în 2019: Bahama, Moldova,

Mongolia, Syria, Uzbekistan

 14 398 732 în Acces Deschis, 645 677

non - access

Surse în BASE 

după ţări

Surse în BASE după

continente



• Depozite OA la nivel mondial

• Cuprins academic-valoros

• Concentrați pe depozitele 

instituționale

• Agregatori (REPEc)

• Depozite de subiect (arXiv, 

CiteSeerX etc)

• Reviste electronice

• Colecții digitale

• Depozite de date

Domeniul de bază BASE 

BASE recoltează interfețe OAI-PMH de depozite, colecții digitale și reviste

electronice de la universități, instituții de cercetare și organizații

internaționale. Pe lângă publicațiile științifice, se mai includ metadate, date

de cercetare, imagini, materiale audio și video, hărți și materiale aferente.



BASE în comparație cu alte motoarele de căutare

 Un acord între EBSCO și Universitatea Bielefeld permite utilizarea serviciilor de date

BASE pentru EBSCO Discovery Service (EDS). Acest lucru oferă bibliotecilor

academice posibilitatea de a face metadatele din comunitatea globală de depozite

vizibile;

 Sunt incluse doar serverele de documente și revistele care respectă cerințele

specifice de calitate și relevanță academică;

 Se respectă corectitudinea și îmbogățirea metadatelor prin metode automatizate;

 Afișarea rezultatelor căutării include date bibliografice;

 Mai multe opțiuni pentru sortarea listei de rezultate (după autor, titlu, dată);

 Opțiuni de rafinare a rezultatul căutării (după autor, subiect, DDC, anul publicării,

furnizorul de conținut, limba, tipul de document, accesul și condițiile de reutilizare);

 Navigarea după DDC (Dewey Decimal Classification), tipul documentului, accesul și

condițiile de reutilizare / licență.



•Article contribution (48316178)

•Audio (468452)

•Bachelor thesis (1713390)

•Book (4224096)

•Book part (4394862)

•Conference object (6391642)

•Course material (445960)

•Dataset (7073999)

•Doctoral and postdoctoral thesis (1930426)

•Journal/Newspaper (4988670)

•Lecture (231203)

•Manuscript (390199)

•Map (447569)

•Master thesis (1609149)

•Moving image/Video (374247)

•Musical notation (168867)

•Other non-article (501645)

•Patent (87099)

•Report (5860225)

•Review (395972)

•Software (172164)

•Still image (10761216)

•Text (38936884)

•Thesis (4376146)

•Unknown (27402084)

Conţinutul BASE Tipuri de documente în BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:121&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:4&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:181&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:11&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:111&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:13&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:16&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:7&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:183&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:12&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:17&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:19&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:3&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:182&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:52&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:2&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:122&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:1A&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:14&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:15&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:6&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:51&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:1&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:18&refid=dcbroen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:F&refid=dcbroen


BASE: pagina de start

1

2

Interfața de căutare este disponibilă în engleză, germană, poloneză, spaniolă, 

franceză, chineză, ucraineană.



1

2

BASE: modalităţi de căutare

BASE: căutarea de bază

BASE: căutarea avansată

Sunt disponibile atât opțiuni de căutare simplă, cât şi căutare avansată.

Căutarea simplă este destinată unei căutări rapide.

După ce a fost executată o căutare, utilizatorul primește o serie de opțiuni de rafinare.

Căutare avansată oferă un număr de opțiuni de căutare, cum ar fi căutarea unui domeniu,

rafinare după locația geografică, anul publicării, și tipul de document. Căutarea booleană,

căutarea frazelor și trunchierea sunt disponibile atât în căutare simplă, cât și avansată.



1

2

3

4

BASE: căutare după vedete de subiect

Pentru căutarea după vedete de subiect alegem Browsing (1), 

După care Dewey Decimal Classification (2). 

Găsim în listă domeniul de care sunteţi interesat (3) 

Şi  mergem la View Records (4). 



2
3

4

1

BASE: căutare după tipul de document

Pentru căutări selectăm Browsing (1), alegem Document Type (2). 

Documentele sunt  structurare în ordine alfabetică sau număr: By Alphabetical / By 

Number (3).



BASE: rafinarea rezultatelor

Rafinarea căutărilor poate fi posibilă după (1):

Relevance – relevanţă,

Author – autor,

Title – titlu,

Date of publication – data publicării (descending –

descendent, ascending – ascendent).

Posibilitatea de a alege documentele (2):

Author – după autor,

Subject / Dewey Decimal Classification – după

subiect,

Year of Publication – anul publicaţiei,

Content Provider – ţara ,

Language – limbi,

Document Type – tipul documentului,

Access – tipul de acces (Unknown tipul nu este

stabilit, Open Access – acces deschis),

Terms of Re-use – tipul de licenţă.



Există posibilitatea de a reveni la subiectele căutate anterior prin Search History (1).

1

BASE: revenirea la rezultatele căutate



Accesarea documentelor în BASE

1

2

3



BASE - este un motor de căutare gratuit, multidisciplinar, al resurselor

științifice; accentul se pune pe documentele conținute în depozite digitale

care indexează materialele conform standardului Open Archives Initiative 

Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).

BASE include, de asemenea, site-uri web selectate și fonduri digitalizate la 

nivel local ale Bibliotecii Universității Bielefeld.



Biblioteca Ştiinţifică a 

integrat Repozitoriul 

Instituţional OPEN 

RECEARCH ARCHIVE 

(ORA) USARB în BASE, în

20 august 2019.

Repozitoriul Instituţional OPEN RECEARCH 

ARCHIVE (ORA) USARB în BASE

ORA USARB

În Repozitoriul ORA 

USARB a fost efectuată 

configuraţia serverului 

OAI(Open Archives 

Initiative Protocol for 

Metadata Harvesting), 

pentru a efectua schimbul 

de metadate.

https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/


ORA USARB

Graţie acestui proces, publicaţiile cercetătorilor USARB au o vizibilitate sporită  

la nivel internaţional, un impact şi prestigiu mai mare în comunitatea ştiinţifică.

Prin prezenţa RI 

ORA USARB în 

BASE, contribuim la 

promovarea imaginii

şi la creşterea

vizibilităţii USARB 

on-line, prin

prezentarea

producţiei ştiinţifice

în reţeaua globală. 

RI ORA USARB în circuitul mondial



Repozitoriul Instituţional OPEN 

RECEARCH ARCHIVE (ORA) USARB –

3 165 documente 



BASE: deschiderea contului personal

1

2

3

Contul personal poate fi creat tastând Login (1), după care Create 

New Account – creare cont nou(2) completarea formularului (3).



2

1

BASE oferă utilizatorilor

conectați posibilitatea de 

a-și crea propria listă de 

publicații din BASE și de a 

exporta înregistrările

selectate către ORCID (1), 

utilizatorii pot vedea în mod 

direct dacă și de câte ori, 

este articolul citat în Google 

Scholar. (2). 

ORCID şi BASE

https://orcid.org/


ORCID în BASE (Bielefeld Academic Search Engine)



Ce este ORCID?

Identificatorul digital funcționează ca o 

cheie de recunoaștere a identității unui

cercetător în diferite contexte.

ORCID permite unificarea și accesarea distribuită a publicațiilor afiliate

unui cercetător la nivelul mai multor platforme de publicare.

ORCID este o soluție on-line care permite cercetătorilor să își

genereze un identificator digital unic pe care să-l poată folosi pentru

a-și gestiona identitatea în viața academică. 



Universitarii bălţeni în ORCID

Pentru a creşte vizibilitatea cercetărilor şi a cercetătorilor 

USARB, BŞ USARB a iniţiat un proiect de înregistrare a  

cercetătorilor universitari USARB, pentru a avea posibilitatea de 

a  urmări publicațiile şi gestiona identitatea în viața academică.

Conturi active în ORCID au fost deschise la BŞ USARB - 38, la 4 Facultăţi, 

mai exact cu 11 catedre.

Total ID-uri USARB din 235 angajaţi au fost înscrişi –

108 cu 1 565  documente ce se regăsesc în contul ID ORCID, 

ce constituie 46% din documentele regăsite USARB;

Fiecare cercetător deține propriul profil în care sunt

prezentate rezultatele științifice preluate din BASE, cât şi 

din alte baze de date. 



Cerinţe pentru sursele ce vor să adereze la BASE?

• Există trei criterii: Sursa trebuie să conțină conținut academic;

• Cel puțin unele documente din sursă sunt disponibile ca acces deschis (textele

complete gratuit, fără înregistrare);

• Metadatele din documente să fie furnizate prin OAI-PMH.

Cerinţe BASE pentru repozitorii

• Interfață OAI-PMH;

• Acces deschis OA (cel puțin pentru unele documente, care ar fi 

accesibile în toată lumea!) 

• Set de  Metadate;

• URL disponibilă pentru pagina de destinație a documentului.

https://www.base-search.net/about/en/faq.php#metadata
https://www.base-search.net/about/en/faq_oai.php


BASE (Bielefeld Academic Search Eninge) 

Date statistice

 139.8 m

documente

 6731 surse

 132 ţări

Statistics 2018 

Statistics 2019

 157.2 m documente

 7680 surse

 135 ţări (noi în 2019: 

Bahama, Moldova, 

Mongolia, Syria, 

Uzbekistan)
Moldova -2 surse

Statistics 2020  248 166 925 documente

 8 452 surse



BASE - oferă posibilitatea de

a beneficia de conţinutul

informaţional internaţional şi

de a asigura distribuirea

conţinutului local în acces

deschis.
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