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BAZA DE DATE
MOLDLEX
Baza de date MoldLex conţine acte juridice cu caracter
normativ-public în limba română şi rusă, începînd cu anul 1989,
inclusiv toate codurile, actele internaţionale la care Moldova
este parte şi alte acte în vigoare adoptate până la 1989.
Documentel
sînt
sistematizate
în
următoarele
compartimente:

Legile Republicii Moldova;

Hotărîrile Parlamentului;

Hotărîrile, dispoziţiile 
şi ordonanţele Guvernului;

Decretele Preşedintelui RM;

Hotărîrile Curţii Constituţionale;

Actele Ministerului de Finanţe;

Actele Băncii Naţionale;

Acte ministeriale şi departamentale;

Acte bilaterale şi internaţionale la care Moldova este
parte. 
Ele sînt sistematizate conform Clasificatorului General al
Legislaţiei, adoptat prin legea nr. 1325-XIII din 25.09.97. În
baza de date actele juridice se păstrează în stare actualizată
(la zi).
Acces: Baza de date poate fi consultată în Oficiul
Referinţe Bibliografice (parter, tel. intern 4-26, e-mail:
bsu.srb@usb.md); Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice (et.1, tel. intern 4-33, e-mail:
bsu.sl1@usb.md). Actele solicitate pot fi imprimate (contra
plată) în Oficiul de Referinţe Bibliografice.

SpringerLink
– este una din cele mai mari baze de date
on-line ce reuneşte 13 colecţii virtuale grupate pe domenii şi
două colecţii internaţionale. Aceste colecţii cuprind diverse
publicaţii ale prestigioaselor edituri Springer-Verlag, Kluwer,
Urban and Vogel, Steinkopff şi Birkhäuser. Reunind reviste, cărţi
şi lucrări de referinţă, baza de date SpringerLink este structurată
pe următoarele domenii: arhitectură şi design, astronomie,
ştiinţe biomedicale, business şi management, chimie,
pedologie, geografie, inginerie, mediul ambiant, drept,
matematică, filosofie, fizică, psihologie, ştiinţe sociale, statistică.
Peste 200 de laureaţi ai Premiilor Nobel sînt autori care au
scris sau scriu articole in cadrul revistelor si cărţilor editate de
Springer.
Adresa: http://link.springer.com/

EBSCO PUBLISHING

Prezentare generală:
Biblioteca Ştiinţifică USARB este membru a Consorţiului
REM (Resurse Electronice pentru Moldova - Electronic
Resources for Moldova), un proiect de colaborare
interbibliotecară al cărui scop este asigurarea accesului la o
gama larga de reviste electronice din întreagă lume. Consorţiul
REM activează pe lângă Asociaţia Bibliotecarilor din
Republica Moldova începând cu 25 ianuarie 2001. REM este
membru celui mai mare Consorţiu informaţional din lume EIFL
(Electronic Information for Libraries- Informaţia electronică
pentru biblioteci) la care participă 42 de țări.
Consorţiul REM http://www.lib.ase.md/eifl/,activează pe
lîngă Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova începînd
cu 10 mai 2001, coordonator, preşedinte Silvia Ghinculov,
doctor în economie, directorul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM.
Prin acest consorţiu biblioteci - membre primesc accest la
11 resursele Companiei Editoriale EBSCO Publishing
http://search.ebscohost.com/, unul dintre cei mai mari furnizori
de reviste în format tradiţional şi electronic care oferă peste 18
200 de reviste, ziare şi buletine de ştiri full-text, peste 2 500 cărţi,
broşuri şi ediţii de referinţă în limba engleză.
Baze de date EBSCO Publishing accesibile prin proiectul
eIFL Direct Moldova pentru utilizatorii Bibliotecii:
 Academic Search Premier
 Business Source Premier
 ERIC
 GreenFILE
 Library, Information Science & Technology
Abstracts
 MasterFILE Premier
 Newspaper Source
 Regional Business News
 Research Starters – Education
 Research Startes Business
 Research Startes Sociology

Tipuri de căutare:








După domenii
După titlul articolului
După titlul ediţiei periodice
După număr
Anul apariţiei ziarului, revistei
Cu ajutorul operatorilor logici
După rădăcina cuvîntului care se introduce (asteriscul)
Vizualizarea rezultatelor:








EBSCOhost deţine un translator automat. Traducerile sînt
efectuate din limba engleză în franceză, germană,
spaniolă, portugheză, rusă, circa 35 de limbi
Articolele sînt prezentate în 2 formate HTML şi PDF
Articolele in format PDF nu se traduc direct
Interfaţa poate fi tradusă şi în limba română
Informaţia pe EBSCOhost este actualizată zilnic
Acces:

Bazele de date EBSCO Publishing pot fi accesate de utilizatori
în reţeaua Bibliotecii: sălile de lectură; Mediateca, CD ONU,
SICB, ORB. În format CD-Rom, DVD – Rom pot fi consultate
numai în Mediatecă.
Adresa:
http://search.EBSCOhost.com
Relaţii-contact:
Tel. Intern: 4-45; 4-41; 4-50
e-mail: libruniv@usarb.md

BAZA DE DATE
ÎNREGISTRĂRI
MUZICALE ÎN FORMAT MP3
Data înfiinţării : 2005
Prezentare generală: Baza de date Înregistrări muzicale în
format MP3 a fost lansată în Bibliotecă în anul 2005. Este o
bază de date autonomă şi conţine circa 277 CD – 2 795 titluri
de lucrări muzicale şi 135 discuri de vinil cu 3 361 titluri.
Înregistrările sunt efectuate de tehnicienii Serviciului
Informatizare şi colaboratorii Oficiului Documente Muzicale.
Înregistrările muzicale sunt trecute printr-o sinteză şi purificare
acustică. Cercetătorii şi amatorii de muzică pot audia lucrările
mulzicale, le pot copia pe CD, pe stick.
Destinaţie: Pentru utilizatori
Funcţii fundamentale : Căutarea şi găsirea rapidă a lucrărilor
muzicale. Audiţii
Documente integrate: Discuri de vinil, CD-uri muzicale
Tematica: Muzică, genuri muzicale, compozitori, dirijori, instrumentişti, cîntăreţi.
Acoperire lingvistică: Limbile română, engleză, franceză,
ucraineană, poloneză, germană, rusă
Criterii de căutare: Autor /compozitor, titlu, cuvinte-cheie,
număr inventar al documentului AV
Atenţie! Căutările sunt asistate de bibliotecar.
Acces: Baza de date poate fi consultată în Oficiul Documente
Muzicale, et.1, tel. 231, e-mail: libruniv@usarb.md

