Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Acces la resurse şi platforme informaționale on-line și servicii informaționale de la distanță
În atenţia utilizatorilor BŞ USARB:
În scopul susținerii activităților de instruire și de cercetare la distanță, Biblioteca Științifică USARB
prestează servicii și oferă accesul la resurse și platforme informaționale în sistem on-line.
PLATFORME INFORMAȚIONALE ÎN SISTEM ON-LINE
📖 Catalogul electronic - pentru căutări de informații și acces la unele publicații full text
📖 Repozitoriul Instituțional ORA USARB
📖 Biblioteca digitală USARB
📖 Publicații on-line de pe web a BȘ USARB
📖 Arhive științifice, biblioteci electronice
📖 e-Buletinul Achiziţii recente
📖 Tutoriale video
📖 Spoturi video
📖 Cultura informaţiei. Formarea utilizatorilor
📖 Expoziţii tematice on-line
📖 Prezentare a referinţelor bibliografice
📖 Blogul În dialog cu utilizatorii
📖 Blogul Centrului de informare al României în Bălţi
📖 Repozitoriul European ZENODO - depozit de date de cercetare cu acces deschis
📖 Biblioteca Europeană on-line Centrală (CEEOL)
📖 Baze de date de pe site-ul Bibliotecii Științifice USARB
📖 OPEN LIBRARY - bibliotecă deschisă ce oferă acces la 1,7 milioane de versiune scanate
ale cărţilor.
ACCES LA RESURSE ELECTRONICE ÎN ACCES ON-LINE:
Instrumentul Bibliometric Național (IBN) cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces
Deschis la articole publicate în revistele științifice din Republica Moldova în perioada 1993-2020.
BAZE DE DATE INTERNAȚIONALE:
EBSCO oferă posibilitatea de a accesa bazele de date de la domiciliu prin ID și parola. Pentru a
primi acces contactați: Olga Dascal dascal.olga@mail.ru;
DOAJ (Directory of Open Access Journals). Text integral, articole ştiinţifice recenzate din 14389
reviste academice din 130 de ţări şi publicate în 50 de limbi;
SHERPA -. Arhive digitale din Marea Britanie;
Directoriul OpenDOAR – 5325 arhive digitale;
Registrul ROAR – 4725 arhive digitale;
Baze de date ONU - cuprinde aproximativ toate tipurile de documente ONU, date, publicităţii,
incepând cu mijlocul anilor 1990;

Publicaţii al Uniunii Europene (OPOCE) - Acces online gratuit la peste 300 000 de resurse de
la editori de prestigiu. Bazele de date răspund nevoilor informaționale ale utilizatorilor;
Annual Reviews;
Cambridge University Press oferă acces la mai multe baze de date în scopuri educaționale și
științifice. Pentru a obţine parola de acces sau dacă întâmpinaţi dificultăți în utilizarea resurselor
Cambridge University Press, adresați-vă la următoarele adrese: libruniv@usarb.md,
dascal.olga@mail.ru.
Scientific Knowledge Services;
Epigeum, parte a Oxford University Press - 2 programe de formare on-line, accesibile gratuit
până în 31 mai 2020, pentru cei ce bordează procesul educational la distanță prin utilizarea
tehnologiilor informațonale și comunicaționale pentru prima data;
JSTOR – platformă de predare și cercetare, având un conținut digital peste 12 milioane de articole
din reviste academice, cărți și surse primare la 75 de discipline, oferă acces la 26 de reviste de
Sănătate Publică recent lansate disponibile în acces gratuit până la 30 iunie 2020;
Springer Nature lansează un program global pentru susținerea învățării și predării la distanță din
întreaga lume. În efortul de a sprijini Universitățile și studenții care se adaptează învățării la
distanță și on-line într-un moment critic al anului universitar, până la sfârșitul lunii iulie, Springer
Nature ne oferă acces gratuit la 500 de manuale din colecția sa;
SAGE - pentru a primi acces Vă rugăm să contactați: Mihaela Staver, stavstar@mail.ru;
IPR BOOKS - acces la o colecție multidisciplinară de 43855 de cărţi şi 15598 reviste științifice
editate în ultimii ani.
Mai multă informaţie găsiţi pe pagina BȘ USARB în compartimentul Baze de date
ACTIVITĂŢI ÎN SUSŢINEREA PROCESULUI DE INSTRUIRE ŞI CERCETARE
- Efectuarea
cercetărilor
bibliografice
tematice
Anna
Nagherneac,
ana.nagherneac@gmail.com
- Atribuirea indicelui CZU la articolele științifice, teze de master –
ana.nagherneac@gmail.com, Lina Mihaluţa, aculina12@mail.ru
- Consultații, asistență informațional-bibliografică - ana.nagherneac@gmail.com,
- Serviciul de referințe electronice Întreabă bibliotecarul – Taisia Aculova,
takuliva@yandex.ru
- Difuzarea selectivă a informației - ana.nagherneac@gmail.com
- Servirea diferenţiată a conducerii - ana.nagherneac@gmail.com
- Servicii de utilitate interactivă, inclusiv servicii pe rețele sociale – Mihaela Staver,
staver.mihaela@gmail.com, Gherda Palii, gherda.palii@gmail.com
- Asistență tehnică și suport informațional în procesul de instruire la distanță – Igor Afatin,
afatin.igor@gmail.com, Tatiana Prian, prian.tatyana@gmail.com
LIVRAREA ELECTRONICĂ (mesaje e-mail, SMS, Messenger, telefon) DE DOCUMENTE
CU ACCES INDIRECT (la solicitare) din baze de date la care Biblioteca Ştiinţifică are acces:

-

-

Ştiinţe socioumanistice. Economie, Filosofie, Politologie, Religie, Sociologie, Politică şi
Economie, Drept şi Administraţie publică, Merceologie, Management, Contabilitate,
Geografie, Istorie Universală şi Istoria României – Sala de lectură nr 1 - Snejana
Zadainova, snejanazadainova@gmail.com
Ştiinţe filologoce. Filologie Română, Rusă şi Ucraineană – Sala de lectură nr 2 - Natalia
Luchianciuc, nataaxenti@mail.ru,
Documente în limbi străine – Sala de lectură nr 4 - Cazacu Gabriela,
gabitasmd@mail.ru, ababililia@gmail.com
Ştiinţe reale, Informatică, Psihologie, Educaţie şi învăţământ, Matematică, Astronomie,
Fizică, Chimie, Biologie şi Zoologie, Medicină, Tehnică, Agricultură şi Artă – Sala de
lectură nr 3 - Angela Hăbăşescu, angelahabasescu@gmail.com
Domenii multidisciplinare – Mediateca, Olga Dascal, dascal.olga@mail.ru, CD ONU Valentina Topalo, valeandrew@gmail.com

SERVICIILE DE CONSULTARE / IMPRUMUT POT FI ASIGURATE ÎN URMATOARELE
CONDIŢII:
Informarea utilizatorilor prin mesaje e-mail, SMS, Messenger, telefon privind termenulu de
expirare
a
împrumutului
–
Ludmila
Răileanu
nycoli@mail.ru,
Ala
Lîsîi,
ala.lisii97biblioteca@gmail.com
Restituirea documentelor împrumutate de către utilizatorii BŞ USARB se va realiza în locuri
special amenajate pentru a minimaliza fluxul în spaţiile bibliotecii respectând următoarele reguli:
 la intrarea în BŞ USARB utilizatorii şi bibliotecarii să poarte maşti şi mănuşi de
protecţie;
 dezinfectarea mâinilor cu o soluţie pe bază de alcool;
 documentele restituite necesită depozitare specială şi prelucrare cu dezinfectant a
coperţilor pentru securitatea colecţiilor bibliotecii la aranjarea în raft;
 acces doar 1-2 persoane, respectând distanţa social;
 achitarea şi restituirea pentru absolvenţi să fie la momentul eliberării diplomei.
Personalul Bibliotecii Ştiinţifice este disponibil să ofere consultații, informații la următoarele
adrese: aculina12@mail.ru, afatin.igor@gmail.com, staver.mihaela@gmail.com, nycoli@mail.ru,
ana.nagherneac@gmail.com

