INSTRUMENTE DE REGĂSIRE A INFORMAŢIEI ÎN ACCES DESCHIS PENTRU
STUDIU ŞI CERCETARE:






Instrumentul Bibliometric Național (IBN) cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces
Deschis la articole publicate în revistele științifice din Republica Moldova în perioada 19932020.
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – text integral, articole științifice recenzate
din 15 990 reviste academice din 124 de ţări şi publicate în 80 de limbi;
DOAB (Directory of Open Access Books) conţine 36 528 de cărți academice în acces
deschis evaluate de la 598 de editori. Toate serviciile şi datele DOAB sunt disponibile
gratuit.
Directoriul OpenDOAR – 5 325 arhive digitale;
Registrul ROAR – 4 725 arhive digitale;
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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;
În susţinerea educaţiei şi activităţii de cercetare în calitate de membru al Consorţiului REM
Biblioteca oferă utilizatorilor acces gratuit la pachetul de baze de date platformei EIFL.net
Research4Life – oferă instituțiilor din țările cu venituri mai mici acces online la conținut
academic și profesional pentru lumea în curs de dezvoltare. Cu un singur nume de utilizator
și o parolă pentru utilizatorii USARB se oferă acces la cele 5 programe oferite de platforma
ştiinţifică Research4life: HINARI, AGORA, ARDI, OARE, GOALI.
OpenEdition – un portal pentru resurse electronice în științele umaniste și sociale ce sprijină
accesul deschis la informaţie
SAGE Research Methods Cases – conţine informaţii cu full-texte, abstracte din diverse
domenii de studii. Sursa include dicționare și enciclopedii, capitole din cărți, cărți academice
complete, reviste ştiinţifice şi articole din ele.
Cambridge Journals Online oferă acces la conţinuturi digitale în scopuri educaționale și
științifice. Pentru a obţine parola de acces sau dacă întâmpinaţi dificultăți în utilizarea
resurselor Cambridge Journals Online, adresați-vă la următoarele adrese:
libruniv@usarb.md, dascal.olga@mail.ru;
Taylor & Francis Online Journal Library – oferă acces la cercetări științifice cruciale în
domeniile științelor sociale, umaniste, tehnologice și medicinale;
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;
SpringerLink – baza de date conţine informaţii cu full-texte din diverse domenii, se
actualizează zilnic.
IPR BOOKS – acces la o colecție multidisciplinară de 46 855 de cărţi şi 738 reviste
științifice editate în ultimii ani.
eLIBRARY.RU – cea mai mare bibliotecă digitală a publicațiilor științifice din Rusia cu
capacități extinse de căutare a informației.

Mai multă informaţie găsiţi pe pagina BȘ USARB în compartimentul Baze de date

