In atenția tuturor celor interesați
Asociația Anelis Plus solicită oferte finaciare pentru următoarele poziții (pe număr de instituții).
Termen de depunere: 18 iulie 2016, ora 16.00
Transmiterea ofertelor se va face electronic, prin email, la adresa: ivona@uaic.ro
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I. PLATFORME/BAZE DE DATE CU FULL-TEXT
I.1 Multidisciplinare
Platforma / colecţia de reviste

Număr
minim
reviste

Reviste
cotate ISI

2.000

1.500

2.400

1.500

1.400

1.070

585

346

791

718

300

185

160
150

80
120

ELSEVIER ScienceDirect – Journals – Freedom Collection - www.sciencedirect.com
Platforma de cercetare ScienceDirect oferă acces în text integral la reviste ştiinţifice de cercetare în format online. Peste
20% din informaţia apărută la nivel global în domeniile ştiinţe exacte şi ştiinţe umaniste, tehnologie şi medicină este
publicată pe platforma Elsevier Science Direct. Este o foarte importantă resursă informaţională academică cuprinzând
revistele publicate de grupul editorial Elsevier (Elsevier, Churchill Livingstone, Saunders, Mosby, Cell Press, Pergamon,
Butterworth-Heinemann, Academic Press, The Lancet, JAI Press, North Holland, Masson).

SPRINGER Springerlink – Journals – link.springer.com
Platforma SpringerLink a fost înfiinţată în 1996 și a continuat să evolueze în funcţie de nevoile informaționale ale
cercetătorilor. Este una din cele mai utilizate resurse electronice de documentare ştiinţifică din lume şi foarte populară în
România

Wiley Online Library – Journals - onlinelibrary.wiley.com/
Platforma de cercetare Wiley Online Library oferă acces cu text integral la reviste ştiinţifice de cercetare în format
online, fiind lansată la sfârşitul lunii iulie 2010. Wiley Online Library oferă acces la revistele editurilor John Wiley & Sons,
inclusiv imprinturile Wiley-Blackwell, Wiley-VCH şi Jossey-Bass.
HSS Collection – conţine reviste academice din domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe sociale şi umaniste, drept, educaţie,
psihologie.
STM Collection - conţine reviste ştiinţifice din domeniile: matematică, fizică, chimie, medicină, medicină veterinară,
ştiinţele vieţii, ştiinţele pământului, inginerie.

Oxford Journals – www.oxfordjournals.org
Divizia Oxford Journals oferă acces cu text integral la reviste ştiinţifice de cercetare în format online, însumând peste
300 de titluri cu conţinut datând din 1996 până la anul curent.
HSS Collection – conţine reviste academice din domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe sociale şi umaniste, drept.
STM Collection - conţine reviste ştiinţifice din domeniile: matematică, fizică, chimie, medicină, ştiinţele vieţii, ştiinţele
pământului.
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Cambridge Journals - journals.cambridge.org
Platforma online de reviste Cambridge Journals oferă acces la textul integral pentru peste 350 de reviste ştiinţifice de
cercetare în format online de la Cambridge University Press şi reviste în colaborare cu peste 100 de societăţi
profesionale şi academice.
HSS Collection – conţine reviste academice din domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe sociale şi umaniste, drept.
STM Collection - conţine reviste ştiinţifice din domeniile: matematică, fizică, chimie, medicină, ştiinţele vieţii, ştiinţele
pământului.

350

200

215
145

110
90

1.800

830

1.280
500

460
360

22.500
din care
17.300
în text
integral

4.470

100

88

16.300

5.485

Taylor & Francis – Journals - http://www.tandfonline.com
Taylor & Francis Group publică peste 1,800 de reviste ştiinţifice de cercetare în format online.
Tandfonline.com este platformă care găzduieşte în prezent reviste online, enciclopedii online şi baze de date de
rezumate şi indexări publicate de Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press.
HSS Collection – conţine reviste academice din domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe sociale şi umaniste, drept.
STM Collection - conţine reviste ştiinţifice din domeniile: matematică, fizică, chimie, medicină, ştiinţele vieţii, ştiinţele
pământului.

ProQuest CENTRAL – search.proquest.com
PROQUEST Central oferă acces la textul integral şi rezumate din reviste ştiinţifice de cercetare în format online, de la
edituri academice de prestigiu, edituri universitare, asociaţii academice, asociaţii profesionale din întreaga lume.
Totalizând peste 22.500 de titluri periodice, dizertaţii, ziare, rapoarte, documente, clipuri video, ProQuest Central este
una din cele mai exhaustive surse de documentare enciclopedică online cu text integral. Pe o singură platforma online
sunt disponibile 30 din cele mai populare baze de date ProQuest care acoperă peste 160 de domenii, inclusiv afaceri,
ştiinţă şi tehnologie, medicină şi sănătate, literatură, societate şi cultură, artă, istorie, religie, calculatoare, educaţie.

Nature – Journals - www.nature.com
Nature Publishing Group publică peste 100 de reviste (din care 86 cu factor de impact ISI) şi baze de date online din
domeniile: ştiinţele vieţii, ştiinţe fizice, ştiinţe aplicate şi medicină clinică. Volumele conţin ştiri zilnice despre jurnalişti
câştigători de premii, opinii ale experţilor, metodologii practice, precum şi rezultate ale unor cercetări de mare impact şi
recenzii de la orice editor din domeniul ştiinţific.
Nature este cel mai apreciat săptămânal ştiinţific din lume al Nature Publishing Group (NPG). Lansăt în anul 1869,
misiunea declarată, încă de la început, a fost să dezvolte publicaţiile, să examineze oportunităţile provenite din apariţia
noilor tehnologii şi să ajute la creşterea audienţei cititorilor săi.
Domeniile NPG permit utilizatorilor să găsească publicaţiile relevante din subiectul de interes, iar articolele găsite vor
informa utilizatorii cu ultimele cercetări şi descoperiri din domeniul de interes.
Se pot abona colecţii sau selecţii de reviste din toate domeniile de activitate.

GALE CENGAGE - Academic OneFile – www.gale.cengage.com
Gale®, o parte a Cengage Learning, este unul din liderii mondiali în cercetarea online şi publicaţii educaţionale pentru
biblioteci, universităţi, şcoli şi firme. Binecunoscută pentru conţinutul enciclopedic, precum şi pentru inspirata organizare
a textelor complete ale articolelor de ziare şi reviste, compania a creat peste 600 de baze de date care sunt disponibile
on-line, pe suport tipărit, ca eBooks sau ca microfilm. Potrivită pentru biblioteci, universităţi, şcoli şi colegii, baza de date
Academic OneFile oferă răspunsuri pentru problemele curente pe care le ridică procesul de cercetare şi este o bază de
date uşor de folosit.
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După accesare, cercetătorii au acces la:
 peste 16.300 de titluri din care peste 10.800 de reviste peer-review de la peste 3.000 de edituri,
 peste 7.300 reviste în text integral
 Textul integral al “The New York Times“ începând din 1985 şi până în prezent
 Acces la lucrări de referinţă online, manuale, rapoarte analitice din diferite ţări
 Sute de podcast-uri şi transcrieri de la NPR, CNN şi CBC

GALE CENGAGE Infotrac Custom Journals - www.gale.cengage.com
InfoTrac este printre cele mai mari colecţii de reviste online curente, full-text, oferind peste 14.000 de titluri care acoperă
orice specialitate sau disciplină. InfoTrac Custom Journals oferă libertatea de a alege doar acele jurnale pe care o
instituţie le doreşte, precum și posibilitatea de a personaliza interfața de căutare și funcționalitatea.

Alexander
Street
Press
Academic
Video
Online:
http://alexanderstreet.com/products/academic-video-online-premium

Premium

-

Academic Video Online: Premium de la Alexander Street Press este o colecție multidisciplinară de videoclipuri care
îndeplineşte cerinţele curriculare ale fiecărei specialităţi. Cu mii de titluri disponibile acum şi 400 de noi titluri adăugate
lunar, această colecție este amplă și permite studenților și cercetătorilor analiza conținutului unic a peste 500 de
producători și distribuitori din întreaga lume.
Sunt disponibile videoclipuri din domenii precum: artă şi arhitectură, antropologie, istorie, literatură, muzică, arte vizuale,
dans, film, operă, teatru, psihologie, educaţie, medicină umană şi veterinară.

American Association for
http://www.sciencemag.org/

the

Advancement

of

Science/

SCIENCE

Journals

-

Platforma SCIENCE oferă acces la textul integral pentru revistele științifice de cercetare editate de American Association
for the Advancement of Science, în format online. Pe lângă revista științifică săptămânală SCIENCE (factor de impact
31,48) – cu conținut multidisciplinar, mai există alte două reviste Science Translaţional Medicine și Science Signaling,
reviste ce se remarcă prin interdisciplinaritatea conținutului științific. Toate cele trei reviste reviste editate de AAAS
(SCIENCE, Science Translaţional Medicine și Science Signaling) se caracterizează prin conținutul de înalt nivel științific.
Fondată în 1880 de inventatorul american Thomas Edison, revista Science s-a dezvoltat şi a devenit lider mondial
pentru știri științifice și cercetare de ultimă oră, cu cel mai mare tiraj din lume pentru o revistă peer-reviewed din domeniul
ştiinţelor generale, cu peste 1 milion de abonamente anual. Articolele revistei Science sunt în mod constant printre cele
mai citate din lume.
De asemenea, este disponibilă și arhiva revistei SCIENCE care acoperă perioada 1880 – 1997, sub denumirea de
SCIENCE CLASSIC.

EBSCO Academic Search Complete
http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete
Bază de date esențială pentru cercetarea multidisciplinară.
Aprox. 8.800 reviste cu full-text, dintre care peste 7.700 sunt recenzate (peer-reviewed)
Peste 13.600 publicaţii indexate şi cu abstracte: reviste ştiinţifice, monografii, rapoarte, lucrări ale conferinţelor etc.
Acces la 60.000 de înregistrări video de la Associated Press, cea mai importantă agenție de știri din lume.

49.740

3

3

13.600,
din care
8.800 cu
text
integral

4.128
indexate în
Web of
Science sau
Scopus
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multidisciplinar: Biologie, Chimie, Filosofie, Fizică, Geologie și geografie, Matematică, Medicină veterinară și zootehnie
Muzică; Psihologie; Sociologie, antropologie și asistență socială; Științe farmaceutice; Științe inginerești;
Științe juridice și administrative; Teologie și studii religioase

EBSCO Academic Search Ultimate
https://www.ebscohost.com/academic/academic-search-ultimate
Versiune optimizată a bazei de date Academic Search Complete. Va fi lansată în septembrie 2016.
Bază de date esențială pentru cercetarea multidisciplinară.
Peste 12.400 reviste cu full-text, din care peste 10.900 sunt recenzate (peer-reviewed).
Acces la 60.000 de înregistrări video de la Associated Press, cea mai importantă agenție de știri din lume.
Multidisciplinar: Biologie, Chimie, Filosofie, Fizică, Geologie și geografie, Matematică, Medicină veterinară și zootehnie,
Muzică, Psihologie, Sociologie, antropologie și asistență social, Științe farmaceutice, Științe inginerești, Științe juridice și
administrative, Teologie și studii religioase

EBSCO Central & Eastern European Academic Source
http://www.ebscohost.com/academic/central-eastern-european-academic-source-ceeas
Bază de date multidisciplinară și multilingvă, care conține publicații din țările din centrul și estul Europei
Peste 650 de publicații, din care aprox. 150 sunt reviste publicate în România
Teme acoperite: Afaceri, Biblioteconomie și știința informării, Drept, Economie, Istorie, Lingvistică, Literatură,
Sociologie, Științe medicale, Științe politice

12.400
cu text
integral

5.206
indexate în
Web of
Science sau
Scopus
(estimat)

653, din
care 641
cu text
integral

I.2 ŞTIINŢELE NATURII (Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Geologie şi Geografie)
Platforma / colecţia de reviste

Număr
minim
reviste

Reviste
cotate
ISI

20

17

American Institute of Physics – Journals - www.journals.aip.org
Domeniu: FIZICĂ
Platforma de reviste American Institute of Physics (AIP) oferă acces cu text integral la reviste străine ştiinţifice de
cercetare în format online. American Institute of Physics este o organizaţie non-profit creată în anul 1931, cu scopul de a
promova dezvoltarea şi difuzarea de cunoştinţe de fizică şi aplicarea acesteia pentru bunăstarea umană.
Ca lider ştiinţific în domeniu, AIP şi societăţile membre (în număr de 20) publică mai mult de un sfert din literatură de
cercetare din lume (95 de reviste) din toate domeniile fizicii, inclusiv: aplicată, chimică, medicală şi de fizică nucleară,
astronomie, electronică, geofizică, inginerie, ştiinţa materialelor, matematică, optică, fizica vidului şi acustică.
Scitation este un serviciu al AIP care permite acces la peste un milion de documente de la reviste ştiinţifice, ziare, lucrări ale
conferinţelor internaţionale, alte publicaţii de la societăţi ştiinţifice şi tehnice. Prin Scitation Library Service Center se oferă
bibliotecarilor instrumentele de care au nevoie pentru a administra revistele online la care se abonează instituţia. Sunt
disponibile abonamente la combinaţii de reviste: AIP Select, AIP Complete.
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American Physical Society – Journals - www.aps.org
Domeniu: FIZICĂ
American Physical Society (APS) este o organizaţie înfiinţată în anul 1899 de 36 fizicieni, în scopul promovării şi
popularizării fizicii. în prezent, APS are un număr de 46.000 de membri. în anul 1913, APS a preluat revista Physical Review
(fondată în 1893 la Universitatea Cornell), publicaţia devenind a două mare activitate a organizaţiei. în anul 1929, APS
aînceput publicarea revistei Reviews of Modern Physics iar din anul 1958 revista Physical Review
Letters. Societatea publică reviste ştiinţifice, opinii din lumea fizicii, inclusivPhysical Review Letters, şi organizează peste 20
de reuniuni ştiinţifice în fiecare an.
APS-ALL include: Physical Review A, B, C, D, E şi X, Physical Review Letters, Reviews of Modern Physics, Physical
Review Special Topics: Accelerators and Beams, Physical Review Special Topics: Physics Education Research, Physical
Review Applied, Physical Review Online Archive (PROLA).

14

10

66

57

50

44

41

24

Institute of Physics (IOP) – www.iop.org
Domeniu: FIZICĂ
Institute of Physics este o organizaţie ştiinţifică non-profit menită să dezvolte înţelegerea şi utilizarea fizicii. Institute of
Physics Publishing, editura organizaţiei, este un lider în ceea ce priveşte literatura academică din domeniul fizicii.
În afară de programul clasic de publicare a jurnalelor, IOP oferă informaţii ştiinţifice de înaltă calitate uşor accesibile prin
intermediul paginii de web la reviste, ziare, lucrări ale conferinţelor de specialitate, cărţi, alte servicii în format electronic.
Activitatea IOP Publishing datează încă din anul 1874.
Sunt disponibile 66 de reviste din toate ramurile fizicii pure şi aplicate. Se pot abona diverse pachete (A, B, C, D, D+, F, I, Z),
care sunt combinaţii de reviste.

American Chemical Society – Journals - www.acs.org
Domeniu: CHIMIE
Fondată în 1876, American Chemical Society este cea mai mare societate ştiinţifică din lume, care reprezintă specialişti
de la toate nivelurile academice şi domeniile de activitate ale chimiei şi a ştiinţelor înrudite.
Încă de la început, ACS si-a propus să împărtăşească realizările sale profesionale cu specialiștii domeniului. ACS a început
publicarea revistei sale pilot, Journal of American Chemical Society (JACS), în aprilie, 1879.
ACS publică reviste online, cărţi online, serii de cărţi de la diferite conferinţe şi simpozioane, baze de date de rezumate şi
indexări (Chemical Abstracts Service (CAS)).

Royal Society of Chemistry – www.rsc.org
Domeniu: CHIMIE
Royal Society of Chemistry este editor științific de cărţi şi reviste cu factor mare de impact din domeniile: biologie,
biofizică, chimie, ştiinţa materialelor, farmacie (medicamente) şi fizică.
Revistele online ale editurii sunt disponibile în mai multe colecţii: Core Chemistry Collection (9 titluri), General Chemistry
Collection (5 titluri), Analytical Science Collection (5 titluri), altele.
Împreună cu accesul la revistele Royal Society of Chemistry, se oferă acces şi la ChemSpider.
ChemSpider este o bază de date de structuri chimice ce oferă acces rapid la informații şi structura pentru peste 28 de
milioane de structuri chimice din sute de surse de date.
Prin integrarea şi relaţionarea compusilor din peste 400 de surse de date, ChemSpider permite cercetătorilor să descopere
cea mai cuprinzătoare resursă de date primare chimice disponibile la o căutare unică on-line.
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American Mathematical Society MathSciNet – http://www.ams.org/mathscinet/
Domeniu: MATEMATICĂ
MathSciNet ® (ISSN 2167-5163) este o publicație electronică care oferă o bază de date ce conţine recenzii, rezumate și
informații bibliografice pentru o mare parte din literatura de specialitate pentru domeniul ştiinţelor matematice. Peste 100.000
de elemente noi sunt adăugate în fiecare an, majoritatea clasificate conform «Mathematics Subject Classification». Autorii
sunt identificaţi în mod unic (prin MR Author ID), ceea ce permite o căutare pentru publicații ale unui singur autor.
Continuând în tradiția publicării pe hârtie, pentru Mathematical Reviews (MR), care a fost publicat pentru prima oară în 1940,
referenţii sunt selectaţi de către personal de matematicieni pentru a scrie comentarii despre literatura de specialitate
publicată curent; peste 80.000 de recenzii sunt adăugate anual la baza de date.
MathSciNet ® conţine aproximativ 3 milioane de articole și peste 1,7 milioane de conexiuni directe cu articolele originale.
Datele din articole retrodigitizate datează de la începutul anilor 1800. Listele de referinţă sunt colectate şi corelate intern din
aproximativ 2.000 reviste, cărţi şi conferinţe şi sunt furnizate citări pentru reviste, autori, articole şi recenzii. Această bază de
date de citări permite utilizatorilor să urmărească istoria și influența publicaţiilor de cercetare în domeniul științelor
matematice.

SPIE – http://spiedigitallibrary.org/
Domeniu: FIZICĂ
SPIE este o asociație ştiinţifica internațională non-profit ce are rolul de a avansa cunoaștere în domeniul opticii și fotonicii
prin cercetare interdisciplinară.
SPIE publică 10 reviste științifice interdisciplinare pe ramuri ale opticii precum: astronomie, optică biomedicală, tehnologia
comunicației și informației, apărare și securitate, imagistică electronică și procesarea semnalelor, energie, sursă de
iluminare, metrologie, litografie, nanotehnologie, teledetecție și senzori.

10

7

16

15

54

32

Society for Industrial and Applied Mathematics - SIAM - http://siam.org/
Domeniu: MATEMATICĂ
Fondată în 1952, Society for Industrial and Applied Mathematics este o organizaţie internaţională de top (revista SIAM
Review este situată pe primul loc în topul ISI pe domeniul Matematică aplicată).
Scopul SIAM este de a sprijini cercetarea din matematica aplicată şi domeniile aferente prin revistele sale științifice, cărţile,
conferinţele, resursele online şi o varietate de programe. SIAM publică reviste online, cărți online și lucrări ale conferințelor.
Datorită aplicațiilor în domenii precum: inginerie, finanțe, statistică, economie, astronomie, fizică, științe imagistice, sisteme
de comunicare, industria farmaceutică, industria aeronautică, asigurări, sisteme biomedicale etc.

Association for Computing Machinery - ACM - http://www.acm.org/
Domeniu: INFORMATICĂ
Cea mai veche şi mare organizaţie profesională din lumea calculatoarelor cu peste 100.000 de profesori, cercetători,
practicieni şi studenţi din mai mult de 180 de ţări din lumea întreagă (fondată în 1947).
Este cel mai important ORGANIZATOR DE CONFERINŢE din acest domeniu, cu mai mult de 275 de evenimente care
generează anual peste 500 de volume (conferinţe, workshop-uri, simpozioane etc.)
Printre revistele de top publicate de ACM se numără și ACM TRANSACTIONS ON INTELLIGENT SYSTEMS AND
TECHNOLOGY (locul 1 în topul ISI pe domeniile COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE ŞI COMPUTER
SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS) și ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE (locul 4 în
MATHEMATICS).
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EBSCO ExPub - http://www.ebscohost.com/academic/expub
Domeniu: CHIMIE
Sunt puse la dispoziţie milioane de documente privind toate aspectele toxicologiei, riscurilor chimice şi domeniilor conexe.
Dintre bazele de date din ExPub menţionăm:
- Merck Index® - informaţii precise şi cuprinzătoare despre substanţe chimice, medicamente etc.
- ChemEXPERT™ - date cu privire la mii de substanţe chimice
- ReproEXPERT™ - informaţii privind riscurile pentru reproducerea umană
- ListEXPERT™ - date cu privire la peste 100.000 substanţe chimice
- DrugEXPERT™ - date cu privire la mii de substanţe farmaceutice, prezentate din perspectiva sănătăţii şi siguranţei
mediului
Teme acoperite: Chimie, Carcinogeneză, Mediu, Mutaţii genetice, Riscuri/toxicitate chimică, Efecte teratogene, Toxicologie

EBSCO Environment Complete
http://www.ebscohost.com/academic/environment-complete
Domeniu: MEDIU
Aprox. 2.400 publicații indexate, dintre care peste 1.300 titluri cu full text.
Aprox. 200 cărţi (ex.: Encyclopedia of World Environmental History, Advances în Water Treatment & Environmental
Management etc.)
Domeniu: Știința și ingineria mediului
Teme acoperite: Agricultură, Mediu-aspecte legislative, Ecologia ecosistemelor, Energie, Geografie, Impact social,
Managementul deșeurilor, Planificare urbană, Politici publice, Poluare, Politici publice, Resurse naturale, Surse de energie
regenerabilă, Tehnologia mediului.

2.392, din
care 1.344
cu text
integral

I.3 Științele Inginerești (Inginerie civilă și instalații, Inginerie mecanică și mecatronică, Inginerie aerospațială, Transporturi, Inginerie
chimică, Știința și ingineria materialelor, Mine, petrol și gaze, Inginerie industrial, Inginerie electrică, Energetică, Electronică și
telecomunicații, Ingineria sistemelor, Calculatoare și tehnologia informației, Biotehnologii, ingineria și siguranţa alimentelor, Știința și
ingineria mediului)
Platforma / colecţia de reviste
IEEE/IET Electronic Library (IEL) - http://www.ieee.org/
IEEE/IET Electronic Library (IEL) oferă acces la mai mult de o treime din literatura din domeniul ingineriei şi a ştiinţei
calculatoarelor din întreaga lume, punând la dispoziţie materiale de calitate de la Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) şi Institution of Engineering and Technology (IET).
Este o bază de date adresată universităţilor, corporaţiilor şi agenţiilor guvernamentale.
Un abonament la IEEE/IET Electronic Library oferă acces la textul integral pentru toate revistele, ziarele, lucrările şi
rapoartele de la diferite conferinţe editate de IEEE, reviste şi lucrări de la diverse conferinţe editate de IET şi toate

Număr
minim
reviste
200
reviste
1.400
conferinţ
e
2.400
standard
e

Reviste
cotate ISI

170
-
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standardele publicare de IEEE.
 179 ziare, reviste şi tranzacţii IEEE
 26 ziare şi reviste IET
 1.370+ conferinţe editate de IEEE; 20+ conferinţe editate de IET şi publicaţii informative de la seminarii
 2.400 standarde IEEE aprobate şi publicate; IEEE Standards Dictionary Online
 Arhiva de la 1872 pentru titluri selectate.

Emerald Publishing Group – Journals - www.emeraldinsight.com
Platforma online Emerald Publishing Group oferă acces cu text integral la reviste străine ştiinţifice de cercetare în format
online. Pe lângă subiectele din diversele specializări din domeniul economic, sunt abordate subiecte importante în activitatea
de cercetare şi educaţie: Management educaţional, Management de bibliotecă, Managementul cercetării şi inovării şi
inginerie.
Emerald Engineering – colecţie pentru care toate jurnalele sunt supuse unei analize amănunțite și sunt utilizate pe scară
largă în practică de către organizații din industria aerospațială, automobile și de fabricație.
70% din reviste sunt indexate de Thomson Reuters (ISI). Colecţia include Rapid Prototyping Journal, lider în cercetarea și
producerea aditivilor, şi Industrial Robot: An Internaţional Journal, cea mai veche revistă dedicată roboticii.

23

16

ASTM Internaţional https://www.astm.org/
ASTM Internaţional publica standarde, specificaţii, metode de testare, cărţi, reviste, lucrări de conferințe etc.
Peste 12,000 de standarde ASTM sunt utilizate la nivel mondial. Definite și stabilite de ASTM Internaţional, acestea
îmbunătăţesc vieţile a milioane de oameni în fiecare zi.
Combinate cu serviciile inovatoare, standardele ASTM Internaţional îmbunătăţesc performanţa și cresc încrederea în
lucrurile cumpărate și utilizate - de la jucăria unui copil şi până la aeronave.
La nivel global, domenii și industrii noi valorifică expertiza a peste 30,000 de membri din 140 de ţări pentru a crea un
consens și de a îmbunătăți performanța în producție și materiale, produse și procese, sisteme și servicii.

12.000

EBSCO Applied Science & Technology Source
http://www.ebscohost.com/academic/applied-science-technology-source
Aprox. 1.300 reviste cu full-text
Câteva mii de publicații indexate
Teme acoperite: Acustică, Aeronautică, Baze de date, Chimie, Discipline inginereşti, Geologie, Industrie alimentară
Industrie textilă, Inginerie şi materiale biomedicale, Inteligenţă artificială, Matematică aplicată, Materiale plastice,
Mecanică, Metalurgie, Mineralogie, Noi tehnologii, Resurse energetice, Reţele neurale, Robotică, Sisteme de calculatoare,
Software, Ştiinţa spaţiului, Tehnologia informaţiei şi comunicării, Tehnologia solidelor, Tehnologie marină
Teoria calculatoarelor.

3.760,
din care
1.300 cu
text
integral

559
indexate
în Web of
Science
sau
Scopus

1.600 cu
text
integral

700
indexate
în Web of
Science
sau
Scopus
(estimat)

EBSCO Applied Science & Technology Source Ultimate
https://www.ebscohost.com/academic/applied-science-technology-source-ultimate
Versiune optimizată a bazei de date Applied Science & Technology Source. Va fi lansată în septembrie 2016
Aprox. 1.600 reviste cu full-text
Câteva mii de publicații indexate
Domenii acoperite: Științe inginerești, Chimie, Geologie și geografie
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Teme acoperite: Acustică, Aeronautică, Baze de date, Chimie, Discipline inginereşti, Geologie, Industrie alimentară
Industrie textilă, Inginerie şi materiale biomedicale, Inteligenţă artificială, Matematică aplicată, Materiale plastice,
Mecanică, Metalurgie, Mineralogie, Noi tehnologii, Resurse energetice, Reţele neurale, Robotică, Sisteme de calculatoare,
Software, Ştiinţa spaţiului, Tehnologia informaţiei şi comunicării, Tehnologia solidelor, Tehnologie marină
Teoria calculatoarelor.

EBSCO Engineering Source
https://www.ebscohost.com/academic/engineering-source
Indexează aproximativ 3.000 de publicații, din care aprox. 1.800 sunt publicații cu full-text
Domenii acoperite: Științe inginerești
Teme acoperite: Inginerie aerospațială, biomedicală, civilă, electrică, Ingineria mediului, Inginerie mecanică, Inginerie
software, Inginerie structurală

EBSCO Computers & Applied Sciences Complete
http://www.ebscohost.com/academic/computers-applied-sciences-complete

1415, din
care 547
cu text
integral

Peste 1.400 reviste recenzate (peer-reviewed), dintre care mai mult de 500 sunt cu full-text
Domenii acoperite: Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor
Teme acoperite: Inginerie, Noile tehnologii , Sisteme informatice, Teoria calculatoarelor

Center for Information
https://cindasdata.com/

and

Numerical

Data

Analysis

and

Synthesis

3.000,
din care
1.800 cu
text
integral

–

CINDAS

458
indexate
în Web of
Science
sau
Scopus

–

Domeniu: ȘTIINȚA MATERIALELOR
CINDAS este o soluție web care oferă baze de date cu proprietăţi ale materialelor pentru proprietăţi termice, mecanice,
electrice, fizice etc., precum şi alte proprietăţi ale materialelor, inclusiv a aliajelor aerospaţiale. CINDAS folosește datele
provenite de la Universitatea Purdue, iar din 2007 CINDAS lucrează cu U.S. Air Force pentru care a dezvoltat Aerospace
Structural Metals Database, una din cele trei baze de date cuprinse în CINDAS.
CINDAS cuprinde trei baze de date de proprietăţi ale materialelor:
1. Aerospace Structural Metals Database (ASMD)
2. Thermophysical Properties of Matter Database (TPMD)
3. Microelectronics Packaging Materials Database (MPMD)

-
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I.4 Științe Sociale și Economice (Științe juridice și administrative, Științe economice, Științe militare, securitate și informații, Științe
politice și relații internaționale, Științe ale comunicării și media, Sociologie, antropologie și asistenţă socială, Psihologie, Științele
educației, Educație fizică și sport)
Emerald Publishing Group – Journals - www.emeraldinsight.com
Platforma online Emerald Publishing Group acoperă, pe lângă subiectele din diversele specializări ale domeniului
economic (management, marketing, finanţe-banci, resurse umane, afaceri etc), alte subiecte importante în activitatea de
cercetare şi educaţie: Management educaţional, Management de bibliotecă, Managementul cercetării şi inovaţiei.
Emerald Management Electronic Journals EMeJ 200 este cea mai mare şi cuprinzătoare colecţie de reviste de
management peer-review din lume şi propune o nouă abordare a utilizării resurselor electronice pentru documentare. Astfel
pe lângă colecţia de jurnale, sunt oferite o serie de extra-resurse personalizate pentru bibliotecari, profesori, cercetători,
studenţi.

200

42

500

300

SAGE Journals HSS Collection - http://online.săgepub.com/
Platforma Sage Journals Online oferă acces în text integral la reviste ştiinţifice de cercetare în format online. SAGE publică
peste 500 de reviste din domeniile: Business, Ştiinţe umaniste, Ştiinţe Sociale, Ştiinţă, Tehnologie şi Medicină.
SAGE Humanities and Social Science (HSS) Package oferă acces la aproximativ 500 de reviste din domeniul ştiinţelor
umaniste şi ştiinţelor sociale şi includ importante reviste internaţionale peer-review.

JSTOR – www.jstor.org/
JSTOR este un serviciu care permite descoperirea, accesul şi salvarea conţinutului academic. JSTOR colaborează cu
comunitatea academică pentru a atinge următoarele obiective:
 Ajuta cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii să descopere, să utilizeze şi să dezvolte o gamă largă de conţinut
ştiinţific, pe o platformă dinamică.
 Ajuta bibliotecile să ofere utilizatorilor acces la conţinutul academic.
 Ajuta editorii să abordeze un public nou şi să îşi conserve conţinutul ştiinţific pentru generaţiile viitoare.
Folosită de milioane de cercetători, profesori şi studenţi, conţinând peste 2.000 de reviste academice şi peste 1 milion de
imagini şi surse primare, JSTOR este o resursă de încredere pentru conţinutul academic.
Începând din august 2010, JSTOR a lansat o nouă platforma online. O caracteristică a aceastei noi interfeţe este că oferă
posibilitatea fiecărui utilizator să efectueze căutări în tot conţinutul platformei JSTOR.
Majoritatea titlurilor incluse în colecţiile JSTOR au embargo de cel puţin 4 ani.

2.000

Euromonitor Passport http://www.euromonitor.com/
Euromonitor Internaţional este un furnizor mondial care oferă informaţii de afaceri privind companii, ţări şi consumatori.
Bazele de date on-line de informare referitoare la acestea integrează statisticile de pe piaţa internaţională cu rapoarte
strategice, însoţite de comentarii pertinente.
Passport este un sistem de informaţii on-line premium al Euromonitor Internaţional pentru sectorul de afaceri. Acesta conţine
informaţii exacte despre bunurile de consum industriale, plus informaţii despre ţări şi consumatori. Oferă companiilor o
perspectivă detaliată a mediului industrial şi a mediului de afaceri, inclusiv tendinţele de consum la nivel mondial.
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EBSCO Social Sciences Full Text
http://www.ebscohost.com/academic/social-sciences-full-tex
Acces la unele dintre cele mai importante reviste dedicate ştiinţelor sociale, reflectând ultimele concepte, tendinţe, opinii,
teorii şi metode din domeniu. Peste 330 reviste cu full-text. Aprox. 750 reviste indexate şi cu abstracte, dintre care peste 670
sunt recenzate.
Teme acoperite: Antropologie, Comunicare, Drept penal, Economie, Mediu, Etică, Geografie, Relaţii internaţionale, Drept,
Studii privind minorităţile, Planificare şi administraţie publică, Ştiinţe politice, Psihiatrie, Psihologie , Sociologie şi asistenţă
socială, Studii urbane.

EBSCO SocINDEX with Full Text
https://www.ebscohost.com/academic/socindex-with-full-text
Aprox. 900 reviste cu full-text, 850 de cărți și monografii
Teme acoperite: Criminologie, Justiție penală, Demografie, Studii etnice și rasiale, Studii de gen, Căsătorie și familie,
Sociologie politică, Religie, Sociologie rurală și urbană, Dezvoltare socială, Psihologie socială, Structură socială, Asistenţă
socială, Antropologie socio-culturală, Istoria sociologiei, Cercetare sociologică, Teorie sociologică, Violență etc.
Domenii: Sociologie, antropologie și asistenţă socială, Teologie și studii religioase

EBSCO Sociology Source Ultimate
https://www.ebscohost.com/academic/sociology-source-ultimate

4.700,
din care
900 cu
text
integral

422
indexate
în Web of
Science
sau
Scopus

1.200 cu
text
integral

500
indexate
în Web of
Science
sau
Scopus
(estimat)

Versiune optimizată a bazei de date SocINDEX with Full Text. Va fi lansată în septembrie 2016
Oferă mai multe reviste cu text integral și recenzate decât orice altă bază de date dedicată cercetării din domeniul
sociologiei: 1.200 de reviste cu text integral, din care 1.100 sunt recenzate (peer-reviewed).
Include numeroase titluri esențiale din lista celor indexate în instrumentele de referințe din domeniu.
Acoperire internațională.
Conține peste 26.000 de profiluri de autor, acoperind cei mai citați și mai influenți autori din baza de date, experți în domeniul
sociologiei.
Teme acoperite: Comportament deviant, Discriminare, Dezvoltare economică, Relații de familie, Identitate de gen, Migrație,
Creșterea populației, Sărăcie și bogăție, Credințe religioase, Mișcări sociale etc.
Domenii: Sociologie, antropologie și asistenţă socială

EBSCO Communication Source
https://www.ebscohost.com/academic/communication-source
Cea mai cuprinzătoare bază de date din domeniul comunicării.
Peste 1.500 de reviste, din care 750 cu text integral
Tezaur de termeni specifici, cuprinzând peste 6.800 de termeni preferați și peste 9.400 de termeni acceptați
Teme acoperite: mass media, teoria comunicării, lingvistică, comunicare organizațională, fonetică, patologia vorbirii etc.
Domenii: Științe ale comunicării și media

1.510,
din care
750 cu
text
integral
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EBSCO Business Source Complete
http://www.ebscohost.com/academic/business-source-complete
Importantă bază de date științifică din domeniul afacerilor;
Peste 3.800 de reviste cu text integral, dintre care aproximativ 2.000 sunt reviste peer-reviewed;
Peste 1.800 de reviste comerciale și magazine;
Aprox. 800 cărți;
Informații biobibliografice (profiluri) cu privire la cei mai citați 40.000 de autori din baza de date.
Baza de date mai cuprinde date statistice din domeniul financiar, lucrări de referințe, lucrări ale conferințelor, interviuri (>
8.100), studii de caz (> 9.000), rapoarte ale studiilor de piață (aprox. 2.500), rapoarte economice de țară (> 1.400), rapoarte
industriale (> 7.600), profiluri ale companiilor (> 1.100.000), analize SWOT (> 4.000), peste 50 de seminarii susținute la
facultățile de profil (puse la dispoziție sub formă de înregistrări video) etc.
Acces la 60.000 de înregistrări video de la Associated Press, cea mai importantă agenție de știri din lume.
Acces adițional gratuit la baza de date Regional Business News, care cuprinde peste 100 de publicații de afaceri din SUA și
Canada.
Domenii: Științe economice
Teme acoperite: Contabilitate, Economie, Finanțe, Management, Managementul produselor şi operaţiilor,
Marketing, Sisteme de management al informaţiilor etc.

EBSCO Business Source Ultimate
https://www.ebscohost.com/academic/business-source-ultimate
Versiune optimizată a bazei de date Business Source Complete. Va fi lansată în septembrie 2016
Aprox. 5.000 de reviste cu text integral, din care peste 2.600 sunt reviste recenzate (peer-reviewed)
Domenii: Științe economice

5.340,
din care
3.800 cu
text
integral

5.000 cu
text
integral

851
indexate
în Web of
Science
sau
Scopus

1000
indexate
în Web of
Science
sau
Scopus
(estimat)

EBSCO EconLit with Full Text http://www.ebscohost.com/academic/econlit-with-full-text
Peste 600 reviste cu full-text; peste 1.000.000 de înregistrări
Foloseşte sistemul de clasificare şi vocabularul de cuvinte-cheie al Journal of Economic Literature pentru a indexa şase tipuri
de înregistrări: articole de revistă, cărţi, volume colective, dizertaţii, lucrări ale conferinţelor, recenzii.
Subiecte principale: Econometrie, Economia mediului, Economia muncii, Economie urbană, Piețe de capital, Previziune
economică, Studii de țară, Teorie monetară
Domenii: Științe economice

Cairn.info http://www.cairn.info

443

Cairn.info oferă cea mai cuprinzătoare colecție online de publicații în limba franceză din domeniul științelor umane și sociale.
Peste 440 de reviste și peste 5000 de cărți electronice de la editori importanți din Franța, Belgia și Elveția sunt oferite pe
această platformă, oferindu-le posibilitatea studenților, profesorilor, cercetătorilor, bibliotecarilor și altor tipuri de utilizatori
accesul online la textul integral al peste 300.000 de articole și capitole de carte.
Printre editorii publicațiilor disponibile pe platforma Cairn.info se regăsesc Presses Universitaires de France (PUF),
Gallimard, Lavoisier, Armând Collin, Belin, La Documentation Francaise, Les Belles Lettres, Le Seuil, Mânuit, Les Presses
des Science Po, De Boeck, La Decouverte etc.
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Pentru fiecare revistă, Cairn.info acoperă toate numerele publicate din 2001 până în prezent, fără embargo. Accesul este
nelimitat în ceea ce privește numărul utilizatorilor simultani, posibilităţile de tipărire, posibilităţile de download etc.
Multidisciplinară: Filozofie, Geologie și geografie, Psihologie, Sociologie, antropologie și asistenţă socială, Științe ale
comunicării și media, Științe economice,Științe juridice și administrative,Științe politice și relații internaționale, Științele
educației.

EBSCO Political Science Complete
http://www.ebscohost.com/academic/political-science-complete
Peste 660 reviste cu full-text
Peste 2.900 reviste indexate și cu abstracte
Peste 340 lucrări de referințe și monografii
Peste 45.000 lucrări ale conferințelor
Tezaur specializat cu peste 24.000 de termeni
Domenii acoperite: Științe politice și relații internațonale
Tematica acoperită: Aspecte umanitare, Drept și legislație, Organizații non-guvernamentale, Politică comparată, Relații
internaționale, Teorie politică

2900, din
care 660
cu text
integral

EBSCO World Politics Review
http://www.ebscohost.com/government/world-politics-review
Bază de date actualizată zilnic, care conține mii de articole destinate specialiștilor interesaţi de politică externă și politica
internațională, elaborate de o rețea de peste 400 de autori din lumea întreagă
Domenii acoperite: Științe politice și relații internaționale, Științe militare, securitate și informații
Teme acoperite: Apărare și armată, Arme de distrugere în masă , Diplomație politică și propagandă, Drept internațional,
Politica externă a SUA Război și conflicte, Securitatea țării, Teorie politică, Terorism.

EBSCO Internaţional Security & Counter-Terrorism Reference Center (ISCTRC)
http://www.ebscohost.com/academic/international-security-counter-terrorism-reference-center
Aprox. 3.000 de publicații (reviste, cărți, rapoarte de țară etc.), dintre care aprox. 600 reviste (aprox. 500 cu full-text).
Cuprinde informaţii referitoare la toate aspectele securităţii şi contraterorismului. Urmăreşte să sprijine procesul de analiză a
acestor fenomene, precum şi să contribuie la optimizarea nivelului de înţelegere a problemelor legate de securitate şi
terorism.
Domenii acoperite: Științe militare, securitate și informații

EBSCO Military & Government Collection
http://www.ebscohost.com/government/military-government-collection
Peste 400 de reviste indexate, dintre care aprox. 300 de reviste cu full-text (ex. Air Force Comptroller, Defence Studies, JFQ:
Joint Force Quarterly, Military Technology, Combat Edge, FBI Law Enforcement Bulletin, Foreign Affairs, Naval Forces etc.)
Domenii acoperite: Științe militare, securitate și informații

EBSCO World at War: Understanding Conflict and Society
http://www.ebscohost.com/government/world-at-war-understanding-conflict-and-society
Conține analize referitoare la peste 30 de războaie (desfăşurare, cauze şi consecinţe, portrete ale beligeranţilor, date
statistice, fotografii, hărţi, clipuri video şi audio)
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Domenii acoperite: Științe militare, securitate și informații

EBSCO Sport Discus with Full Text
https://www.ebscohost.com/academic/sportdiscus-with-full-text

670 cu
text
integral

Conține peste 670 de reviste cu text integral, cărți, capitole de carte, lucrări ale conferințelor etc. din domeniul sportului și
medicinei sportive.
Domenii acoperite: Educație fizică și sport

ProQuest Military Database http://www.proquest.com/products-services/pq_military_coll.html
ProQuest Military Collection™ cuprinde subiecte din toate ramurile științelor militare, inclusiv relații internaționale, științe
politice, criminologie, apărare, aeronautică și spațiu de zbor, comunicații, inginerie civilă și altele. Aceasta include peste 700
de titluri, cu peste 500 reviste disponibile în full-text. Acces la titluri pentru perioada 1991 şi până în prezent.
Cercetătorii pot accesa titluri cum ar fi: Joint Force Quarterly: JFQ, Military Intelligence Professional Bulletin, RUSI Journal:
Royal United Services Institute for Defense Studies.
Domenii acoperite: Științe militare, securitate și informații

700

190

I.5 Științe Umaniste (Filosofie, Istorie, Teologie și studii religioase, Filologie)
Platforma / colecţia de reviste

Număr
minim
reviste

Reviste
cotate
ISI

1.100

20

3.000, din
care
1.500 cu
text integral

602
indexate
în Web
of
Science
sau
Scopus

Central and Eastern European Online Library – www.ceeol.com
Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) este o bază de date care oferă publicaţii academice şi culturale
de profil socio-umanist din ţările Europei Centrale şi de Est. C.E.E.O.L. oferă în prezent peste 1.100 de publicaţii în format
full text (PDF), într-o formă identică cu formatul tipărit al acestora.
C.E.E.O.L. a fost înfiinţată cu intenţia de a sprijini editurile de publicații culturale şi academice din Europa de Est şi de a
pune la dispoziţia analiştilor, studenţilor, profesorilor din întreaga lume materiale academice şi culturale care se
concentrează pe temele politice, sociale, istorice, culturale ale Europei Centrale şi de Est.
Revistele din arhivă acoperă întreg spectrul social, politic şi cultural şi sunt publicate de prestigioase instituţii academice şi
culturale, între care și România. Numărul revistelor din România se ridică în prezent la 267.

EBSCO Humanities Source
https://www.ebscohost.com/academic/humanities-source
Peste 3.000 reviste, din care aprox. 1.500 reviste cu full-text și peste 5 milioane articole înregistrate.
Teme acoperite: Arte vizuale, Cinematografie și artele spectacolului, Filologie, Filosofie, Istorie, Muzică, Sociologie,
antropologie și asistenţă socială, Științe ale comunicării și media, Teologie și studii religioase.
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2.000 cu
text integral

EBSCO Humanities Source Ultimate
https://www.ebscohost.com/academic/humanities-source-ultimate
Versiune optimizată a bazei de date Humanities Source. Va fi lansată în septembrie 2016
Aprox. 2.000 de reviste cu text integral, din care aprox. 1.600 sunt recenzate (peer-reviewed)
Oferă o mare varietate de resurse: articole, interviuri, bibliografii, recenzii, lucrări de ficțiune originale etc.
Teme acoperite: Arte vizuale, Cinematografie și artele spectacolului, Filologie, Filosofie, Istorie, Muzică, Sociologie,
antropologie și asistenţă socială, Științe ale comunicării și media, Teologie și studii religioase.

700
indexate
în Web
of
Science
sau
Scopus
(estimat)

310

EBSCO ATLASerials Religion Collection
https://www.atla.com/products/catalog/pages/atlas.aspx
Colecție online cu acces la textul integral al unor importante reviste din domeniul religiei și teologiei; conține articole din
310 reviste și peste 510.000 de înregistrări
Domenii acoperite: Teologie și studii religioase

1800, din
care 300 cu
text integral

EBSCO ATLA Religion Database with ATLASerials
https://www.ebscohost.com/academic/atla-religion-database-with-atlaserials
Conține 300 de reviste cu text integral din cele peste 1.800 de reviste indexate
Domenii acoperite: Teologie și studii religioase

I.6 Artă și Arhitectură (Cinematografie și artele spectacolului, Muzică, Arte vizuale, Arhitectură și urbanism)
Număr
minim
reviste

Platforma / colecţia de reviste
Alexander
Street
Press
Music
Online:
Reference
http://alexanderstreet.com/products/music-online-reference-package

Package

-

Adresată personalului academic și de cercetare din domeniul muzical, Music Online: Reference Package de la Alexander
Street Press oferă o parte din conținutul textului muzical cel mai apreciat, provenind de la edituri relevante pentru acest
domeniu.
- O colecţie exhaustivă online de partituri muzicale și lucrări de referință disponibile.
- O colecţie exhaustivă de materiale pentru studiul muzicii, care acoperă fiecare perioadă de timp, gen, grup cultural și
regiune geografică.
- Un conținut de calitate - cele mai bune case de discuri din lume, artiști și înregistrări.

Alexander Street Press Classical Scores Library: Volumes
http://alexanderstreet.com/products/classical-scores-library-package

I,

ÎI,

III

and

Reviste
cotate ISI

IV

1.600

-

Classical Scores Library este o resursă de partituri cu drepturi de autor, care sprijină predarea și cercetarea în muzică
clasică. Această serie conține mai multe volume cu peste 51.000 de titluri și 1,3 milioane de pagini imprimabile din cele mai
importante partituri din muzica clasică, de la Evul Mediu până în secolul 21. Peşte de 4.600 de compozitori sunt incluşi, de la
compozitori studiați în mod tradițional, cum ar fi Mozart și Ceaikovski, dar şi artiști contemporani, inclusiv Kaija Saariaho,
Peter Maxwell-Davies și John Tavener.

51.000
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Alexander
Street
Press
Classical
Performance
http://alexanderstreet.com/products/classical-performance-video

în

Video

-

Classical Performance în Video este o resursă video cuprinzătoare pentru studiul muzicii clasice. Utilizatorii pot experimenta
muzica clasică prin 1600 de spectacole, inclusiv 200 de opere complete și 75 de reprezentaţii de dans, precum și
masterclass-uri, documentare, partituri și interviuri. Imaginile video, ca instrument de învățare, oferă o experiență bogată
pentru studenți din facultăţile de muzică. Utilizatorilor le sunt oferite, în această colecție, instrumente multimedia pentru
cercetare și analiza acestui gen de muzică clasică.

1.900

Alexander Street Press Dance în Video - http://alexanderstreet.com/products/dance-video-series
Dance în Video se adresează elevilor şi studenţilor de la secţiile de dans prin furnizarea a 900 de ore de conținut video care
acoperă domeniul dansului din secolele 20 și 21. Colecția include spectacole, documentare, interviuri și clipuri video de
instruire de la interpreți cunoscuți. Conținutul divers oferă o gamă largă de cursuri, de la istoria dansului și evaluarea
dansului, până la coregrafie, compoziția dansului, caracter și improvizație.

1.120

Alexander Street Press Theatre în Video Series - http://alexanderstreet.com/products/theatrevideo-series
Theatre în Video va servi la predare, învățare și cercetare.
Theatre în Video: Volumul I reunește sute din cele mai importante piese de teatru, documentare, interviuri și materiale de
instruire din lume în peste 550 de ore de video. De la producții de Shakespeare la lucrările lui Samuel Beckett, colecția
acoperă o gamă largă de producții din istoria teatrului secolului 20. Interviuri cu regizori, designeri, scriitori și actori,
împreună cu fragmente de spectacole live completează o viziunea de ansamblu pentru sute de producţii din domeniu.
Theatre în Video: Volumul ÎI reunește 400 de ore suplimentare de piese de teatru și filme documentare clasice și
contemporane. Cu un accent mai mare pe noi producții internaționale, resursa permite utilizatorilor vizualizarea de scenarii
și artiști de teatru din întreaga lume, studiaţi pe scară largă, inclusiv multe spectacole noi din colecția Shakespeare Globe
Theatre (Opus Arte), Teatrul Arte Filme, BBC și TMW Media Group.

900

Alexander Street Press Art and Architecture în Video - http://alexanderstreet.com/products/artand-architecture-video
Art and Architecture în Video de la Alexander Street Press este o colecţie de film online, care oferă peste 500 de ore de
documentare și interviuri ilustrând teoria și practica pentru o varietate de forme de artă și furnizând contextul necesar pentru
analize critice. Ideal atât pentru cursuri universitare și postuniversitare, lucrările din cadrul acestei colecții oferă un
instrument dinamic pentru a îmbunătăți înțelegerea mass-media vizuală. Colecţia acoperă subiecte din perioada Renașterii,
neoclasicism, romantism, modernism și artă contemporană. În plus față de istoria și teoria artei, colecţia conţine şi subiecte
cum ar fi design arhitectural și grafic aplicat.

900

ProQuest Arts and Humanities Full Text Collection – http://www.proquest.com/productsservices/Arts_and_Humanities.html
De la lansarea sa, în aprilie 2008, ProQuest Arts and Humanities Full Text adaugă continuu titluri noi în artele vizuale și
aplicate. În present, aceasta conține peste 500 de titluri, toate indexate într-una sau mai multe baze de date din domeniul
Arts and Humanities. Titlurile includ atât reviste academice peer- reviewed, cât şi titluri comerciale selectate și relevante
pentru arte aplicate și studii culturale. Subiectele acoperite sunt:

520

116
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- artă; design, meșteșug și fotografie; - arheologie , antropologie și studii clasice;
- arhitectură, design interior şi urbanism; - muzică , teatru , film și studii culturale;
- istorie , filosofie , geografie și religie; - limbi moderne și literatură
Conținutul reflectă interdisciplinaritate: studii contemporane în domeniul artelor și științelor umaniste și titluri selectate din
domenii conexe, cum ar fi studii etnice și zonale, politică, economie și studii de gen.
Acces la titluri pentru perioada 1973 şi până în prezent.

EBSCO Art Full Text
http://www.ebscohost.com/academic/art-full-text
Aprox. 300 reviste cu full-text
680 reviste indexate, dintre care 360 sunt recenzate (peer-reviewed)
Peste 14.000 dizertaţii indexate şi cu abstracte
Peste 215.000 de reproduceri indexate
Baza de date cuprinde informaţii privind carierele artiştilor, materialele şi metodele folosite, interviuri, cărţi de şi despre
artişti, interviuri, profiluri etc. De asemenea, baza de date indexează reproducerile operelor de artă, permiţând regăsirea
rapidă a acestora.
Domenii acoperite: Artă și arhitectură
Teme acoperite: Antichităţi, Arheologie, Arhitectură, Arhitectură ambientală, Artă contemporană, Artă meşteşugărească,
Artă non-occidentală, Artă populară, Artă publicitară, Artă textilă, Arte decorative, Arte grafice
Costume, Design industrial , Design interior , Film, Fotografie, Istoria artei, Muzeologie, Olărit, Pictură, Sculptură,
Televiziune, Video.

680, din
care 320
cu text
integral

EBSCO Art Source
http://www.ebscohost.com/academic/art-source
Peste 760 reviste cu full-text
Peste 220 de cărți cu full-text
Colecție de peste 63.000 de imagini
De asemenea, baza de date indexează reproducerile operelor de artă, permiţând regăsirea rapidă a acestora
Domenii acoperite: Artă și arhitectură
Teme acoperite: Antichităţi, Arheologie, Arhitectură, Arhitectură ambientală, Artă contemporană, Artă meşteşugărească,
Artă non-occidentală, Artă populară, Artă publicitară, Artă textilă, Arte decorative, Arte grafice,
Costume, Design industrial, Design interior, Film, Fotografie, Istoria artei, Muzeologie, Olărit, Pictură, Sculptură, Televiziune,
Video

EBSCO RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
https://www.ebscohost.com/academic/rilm-abstracts-of-music-literature-with-full-text

1.825, din
care 763
cu text
integral

200 cu text
integral

Cuprinde aproximativ un milion de pagini de text integral din peste 200 de publicații periodice
Domenii acoperite: Muzică
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EBSCO Music Index with Full Text
https://www.ebscohost.com/academic/music-index-with-full-text

130 cu text
integral

Pune la dispoziție textul integral al articolelor din peste 130 de reviste de specialitate și indexează aproximativ
570 de titluri.
Domenii acoperite: Muzică

I.7 Științele Vieții (Biologie, Științe agricole și silvice, Medicină veterinară și zootehnie, Medicină, Farmacie)

Platforma / colecţia de reviste

Număr
minim
reviste

Reviste
cotate ISI

210

150

60

56

Taylor and Francis Medical journals - http://www.tandfonline.com
Revistele online din domeniul medical și farmacie, editate de Taylor and Francis, pot fi accesate de pe platforma Taylor and
Francis.
Cele peste 200 de reviste includ peste 4 millioane pagini de cercetare de înaltă calitate, provenind din peste 400.000 de
articole. Portofoliul editurii conţine jurnale peer-reviewed şi acoperă discipline din domeniul cercetării farmaceutice, ştiinţelor
vieţii şi al medicinei clinice. Scopul editurii este de a servi la descoperirea de noi medicamente, la dezvoltarea medicinii
clinice şi a ştiinţelelor vieţii, în general, prin creşterea eficienţei de comunicare în rândul cercetătorilor, furnizând soluţii
inovatoare la nevoia acestora de informaţii.
Domeniu: medicină

OVID Journals– www.ovid.com
OVID este un lider global în domeniul furnizării de informaţie ştiinţifică medicală în format electronic, destinată mediului
academic şi de cercetare.
Journals@Ovid - Colecţia de 60 de reviste medicale publicate de Lippincott Williams & Wilkins reprezintă o resursă de
documentare din jurnale cu un indice ISI mare de impact. Nivelul de calitate și aria mare de domenii acoperite, împreună cu
posibilităţile de căutare avansată pe platforma online Silver Platter / OVIDSP, fac din această colecţie o resursă importantă
pentru orice cercetător din universităţile de medicină şi farmacie.
OvidSP simplifică procesul de căutare, fără a pierde din precizia necesară căutărilor complexe şi rapide.
Modalitatea de căutare printre articolele din reviste, cărţi şi baze de date, modurile extinse şi îmbunătăţite, funcţionalitatea
suplimentară în ceea ce priveşte rezultatele identificate, precum şi ajutorul în procesul de căutare sunt principalele
caracteristici ale OvidSP. Caseta de căutare Ovid Universal Search este acum pe panoul principal şi permite utilizatorilor să
caute printre multiple resurse la care sunt abonaţi, printr-o singură interogare.
Medline – este actualizată zilnic şi oferă acces neîntrerupt la cele mai recente citări bibliografice şi rezumate de la peste
5.500 de reviste biomedicale publicate în mai mult de 70 de ţări. Conţine peste 18 milioane de înregistrări din 1960 până în
prezent.
Domeniu: medicină
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Elsevier Clinical Key - www.clinicalkey.com




Creată de către Editura Elsevier, Clinical Key reprezintă o puternică bază de date cu conţinut medical full-text de pe piață.
Această bază de date reprezintă o variantă îmbunătăţită şi actualizată a MD Consult.
ClinicalKey este primul "motor de intuiţie clinică" din lume. Mai mult decât un motor de căutare tradiţional, produsul este
construit de la elementele de bază până la conţinut inteligent brevetat de Elsevier (taxonomia EMMeT).
Platforma ClinicalKey este singura resursă clinică care gândeşte ca un medic.
Diagnostic – Oferă răspunsuri rapide, precise şi clare la situaţia solicitată.
Schimb de informaţii – Cu un singur click de partajare ClinicalKey permite împărtăşirea rezultatelor relevante găsite. Este
folosit instrumentul “drag and drop” pentru a facilita difuzarea informației în cadrul unui grup.
Conţinut -- ClinicalKey oferă acces la peste 1.000 de cărţi în toate disciplinele medicale; peste 600 reviste de top; peste
13.000 de videoclipuri cu proceduri chirurgicale şi alte tehnici; First Consult - peste 750 de monografii clinice; Practice
guidelines – peste 4.500 de ghiduri practice; peste 5 milioane de imagini; Patient Education: aproximativ 15.000 cazuri care
pot fi listate şi adăugate la notele proprii, instrucţiuni pentru pacienţi.
CME: Continuing Medical Education (15 specializări).
Drug Information: informaţii despre peste 2.800 de medicamente oferite de Gold Standard.
Domeniu: medicină

1.100 cărţi

-

600 reviste

427

28

22

52

19

BMJ Journals Collection - http://bmj.com/
BMJ Group este un editor la nivel mondial din domeniul medical care oferă o gamă largă de produse evidence-based şi care
sprijină deciziile medicilor. BMJ Group furnizează medicilor din întreaga lume informaţii din domeniul medical, despre
evenimente speciale, resurse de învăţare etc.
Din cele 28 de titluri incluse în colecţie, 22 de titluri au factor de impact ISI.
Domeniu: medicină

Elsevier Masson Collection www.sciencedirect.com
Masson Elsevier publica peste 50 din cele mai citate reviste medicale de cercetare în limba franceză pe platforma Science
Direct: Journal de Radiologie, Gastroenterologie, Journal de Chirurgie, Revue Neurologique, Revue de Chirurgie
Orthopédique, Journal de Gynécologie Obstétrique, Journal Français d'Ophtalmologie, Annales de Dermatologie, Revue
des maladies respiratoires, La Presse Médicale.
Aceste reviste publică articole de înaltă calitate, recenzii şi rapoarte de caz, recenzii de carte şi informaţii profesionale în
limba franceză, iar unele jurnale publică rezumate şi articole şi în limba engleză.
Colecţia se va dezvolta cu noi titluri care vor fi adăugate, în fiecare an, prin noi achiziţii şi lansări. Indexate în principalele
baze de date internaţionale.
Domeniu: medicină
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Alexander Street Press Dental Education în Video - http://alexanderstreet.com/products/dentaleducation-video
Manualele tradiționale în stomatologie explică cu succes teoria, dar ele nu pot pregăti în mod corespunzător medicii pentru
realitățile practice în tratarea pacienţilor. Dental Education în Video rezolvă această problemă, permiţând profesorilor și
studenților de a vizualiza experți din întreaga lume efectuând și explicând proceduri diverse pe pacienți reali.
Dental Education în Video este o enciclopedie video de stomatologie şi tehnica dentară, oferind acces online pentru peste
300 de clipuri și sute de ore de demonstrații de la American Dental Association, împreună cu interviuri și prelegeri adresate
studenților și profesorilor în chirurgie dentară, medicină, igienă orală, nursing.
Domeniu: stomatologie

Alexander Street Press Sports Medicine and Exercise Science în Video Series
http://www.alexanderstreet.com/products/sports-medicine-and-exercise-science-video-series

-

Sports Medicine and Exercise Science în Video Series este o resursă pentru studiul și predarea medicinii sportive.
Programul oferă:
- Prelegeri ale experților și demonstrații practice ce prezintă abilități necesare și tehnici.
- Cu peste 1000 de ore de filme video, este o enciclopedie de videoclipuri pentru o gamă largă de domenii: sport, fitness și
exerciții, inclusiv formarea atleţilor, promovarea sănătății, educație fizică, kinetoterapie, fiziologie, nutriţie, medicina sportive
și terapie fizică.
- Conținutul colecției este aprobat pentru utilizare în procesul de învăţare de către mai multe organizații profesionale:
Colegiul American de Medicină Sportivă, Societatea Medicală Americană de Medicină Sportivă etc.
Domeniu: medicină sportivă

Alexander
Street
Press
Nursing
Education
în
http://alexanderstreet.com/products/nursing-education-video-second-edition

Video

în

Video

1.000 ore

-

Nursing Education în Video este o colecție completă de clipuri video disponibilă în domeniu. Aceasta oferă studenților acces
la colecția completă video de formare Medcom considerată utilă pentru domeniu și conţinând 400 de filme.

Alexander
Street
Press
Rehabilitation
Therapy
http://www.alexanderstreet.com/products/rehabilitation-therapy-video

300 filme

400 filme

-

Rehabilitation Therapy în Video este o colecţie care oferă soluții la aceste probleme prin furnizarea a 750 de ore de
streaming video axate pe tratarea fizică a pacienților cu tulburări congenitale, probleme cronice de sănătate și leziuni
traumatice. Filmele video prezintă terapeuţi de renume mondial care explică problemele anatomice și neurologice care stau
la baza afecţiunilor unor anumite categorii de pacienţi demonstrând, în același timp, tehnici și metode eficiente pentru
tratarea acestora. Prezentând imagini cu terapeuţi care lucrează cu pacienţi reali, precum și modele și ilustrații, colecția
oferă studenților și profesorilor un original material despre realităţile de lucru cu pacienții și punerea în practică a conceptelor
teoretice.
Domeniu: medicină recuperatorie

750 ore
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THIEME Journals – https://www.thieme.com/
Thieme este o editură care publică informație științifică din domeniul medicinii și domenii conexe, încă din 1886. Publică atât
reviste, cât și cărți științifice.
Thieme are peste 2.500 de clienți instituționali din lumea întreagă, iar baza de date înregistrează anual peste 10 milioane de
sesiuni de căutare.
Thieme Medical e-journals sunt proiectate special pentru nevoile de cercetare și informare ale instituțiilor academice, școli
medicale, spitale, institute de cercetare şi firme din industria de asistenţă medicală.
Domeniu: medicină

45

25

CAB Abstracts with fulltext – www.cabi.org/
CAB Abstracts este una din cele mai cuprinzătoare baze de date din domeniu, oferind cercetătorilor acces la peste 7,7
milioane de înregistrări din domeniile: agricultură, ştiinţa animalelor şi medicină veterinară, ştiinţa mediului, sănătate,
alimentaţie şi nutriţie, turism, microbiologie şi parazitologie, ştiinţa plantelor.
Începând cu 1 ianuarie 2009, baza de date bibliografică destinată ştiinţelor vieţii, CAB Abstracts, conţine şi textul integral,
anterior disponibil doar prin intermediul unui abonament separat. Includerea textului integral înseamnă că peste 270.000 de
articole, rapoarte şi lucrări de conferinţe din peste 860 de reviste şi peste 1.000 de conferinţe sunt disponibile prin acest
abonament.
Domenii: Științe agricole, medicină veterinară

8,3 mil.
înregistrări
,
330.000
articole
text
integral,
860 reviste

CABI Forest Science Database – www.cabi.org/forestscience/
Forest Science Database este o bază de date bibliografică care studiază şi cercetează probleme legate de silvicultură. Se
adresează profesorilor, studenţilor şi cercetătorilor în domeniul silviculturii și consultanţilor pe probleme de mediu.
Forest Science Database studiază dezvoltarea, producţia, utilizarea, ameliorarea, ecologia şi managementul pădurilor.
Cuprinde lucrări apărute între anii 1973 şi până în prezent, peste 870.000 de înregistrări şi si peste 4.500 de articole în text
integral.
Domeniu: Silvicultură

CABI VetMed Resource - http://www.cabi.org/vetmedresource/
VETMED Resource este un instrumentul pentru medicii veterinari, care oferă acces la peste 1,8 milioane de înregistrări
relevante din baza de date CAB Abstracts. VETMED susține practica și dezvoltarea profesională cu cele mai bune informaţii
din medicina veterinară bazate pe dovezi disponibile.
Domeniu: medicină veterinară

1,1 mil
înregistrări
,
30.000
articole
text
integral
1,8 mil
înregistrări
,
105.000
articole
text
integral
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CABI Compendia - http://www.cabi.org/publishing-products/compendia/
Compendia de la CABI este un instrument enciclopedic online care reuneşte diverse sfere de activitate ale ştiinţei din acest
domeniu pe o singură platformă de căutare. Compendia conţine: informații indexate ale tuturor cercetărilor științifice,
specificații tehnice detaliate, imagini, informaţii detaliate despre diferite subiecte, date demografice, economice şi statistice,
bibliografie bogată, vocabular, hărţi compatibile GIS, posibilităţi de căutare avansată după subiecte specifice, legături la CAB
Abstract.
Sunt dispunibile următoarele titluri Compendia: Animal Health and Production Compendium; Aquaculture Compendium;
Crop Protection Compendium; Forestry Compendium, Invasive Species Compendium.

5

EBSCO Food Science Source
http://www.ebscohost.com/academic/food-science-source
Aproximativ 850 reviste cu full-text – reviste, monografii, magazine, publicații comerciale etc. - care abordează problematica
industriei alimentare. Peste 1000 de rapoarte din domeniul industriei și piețelor alimentare.
Domenii acoperite: Științe agricole și silvice
Teme acoperite: Alimentație, Industrie alimentară, Afaceri agricole, Dezvoltarea produselor alimentare relaționate,
Inovații alimentare/culinare, Împachetarea alimentelor, Procesarea alimentelor, Servicii de catering, Siguranţa alimentelor,
Știința alimentelor și băuturilor, Transportul alimentelor.

Alexander
Street
Press
Veterinary
Education
http://www.alexanderstreet.com/products/veterinary-education-video

în

Video

1.200, din
care 850
cu text
integral

-

Veterinary Education în Video oferă facultăţilor și studenților accesul la o resursă enciclopedică referitoare la știința
veterinară. Colecţia conţine mai mult de 500 de proceduri și tehnici din peste 600 de titluri și acoperă abilități clinice, inclusiv
explicații referitoare la manipularea animalelor. Deoarece este livrat în streaming video de înaltă calitate, colecţia oferă o
perspectivă asupra reacțiilor animalelor și alte subtilități care sunt adesea pierdute doar în cazul materialelor text.
Domeniu: medicină veterinară

600

EBSCO Dentistry & Oral Sciences Source
http://www.ebscohost.com/academic/dentistry-oral-sciences-source
Peste 280 reviste cu full-text, printre care se regăsesc unele dintre cele mai importante titluri din domeniul medicinei
dentare.
Teme acoperite: Anesteziologie dentară, Chirurgie orală şi maxilo-facială, Endodonţie,Odontologie medico-legală
Ortodonţie şi ortopedie dento-facială,Patologie orală şi maxilo-facială,Periodonţie,Prostodonţie, Radiologie orală şi maxilofacială, Sănătate publică, Stomatologie cosmetică, Stomatologie generală, Stomatologie geriatrică, Stomatologie pediatrică.
Domeniu: stomatologie

EBSCO MEDLINE® with Full Text
http://www.ebscohost.com/academic/medline-with-full-text
Bază de date complementară indexului MEDLINE. Conține textul integral pentru peste 1.400 de reviste din MEDLINE.
Teme acoperite acoperite: Medicină umană, Nursing, Stomatologie, Medicină veterinară, Sistemul de sănătate,
Ştiinţe preclinice, Științe farmaceutice.
Domeniu: medicină

336, din
care 285
cu text
integral

1.445
reviste cu
text
integral
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EBSCO MEDLINE® Complete
http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/medline-complete
MEDLINE Complete este cea mai mare bază de date complementară indexului MEDLINE și conține textul integral pentru
peşte 2.500 de reviste din MEDLINE.
Furnizează textul integral pentru multe dintre cele mai utilizate reviste medicale, fără embargo.
Indexează cu ajutorul MeSH (Medical Subject Headings) peste 5.400 de reviste curente din domeniul biomedical.
Teme acoperite: Bioinginerie, Biomedicină, Politici în domeniul sănătății, Științe comportamentale, Ştiinţe preclinice, Științele
vieții, Științe farmaceutice.
Domeniu: medicină

2.516
reviste cu
text
integral

EBSCO DynaMed
https://health.ebsco.com/products/dynamed
Instrument de referinţe clinice creat de medici pentru medici şi alţi specialişti din domeniul medicinei.
Cuprinde sinteze care acoperă peste 3.200 de subiecte, fiind o resursă indispensabilă pentru a răspunde la majoritatea
întrebărilor clinice care apar în timpul practicii medicale.
Monitorizează conţinutul a peste 500 de reviste medicale şi este actualizată zilnic
Fiecare articol este evaluat din punct de vedere al relevanţei clinice şi al validităţii ştiinţifice.
DynaMed este folosit în spitale, facultăţi de medicină, programe de rezidenţiat, grupuri de practică şi, individual, de către
personalul medical, terapeuţi, studenţi, cadre didactice etc.
Domenii: Medicină, Științe farmaceutice.

EBSCO DynaMed Plus
http://www.dynamed.com/home
Instrument de referinţe clinice actualizat zilnic – variantă optimizată a produsului DynaMed
Cuprinde sinteze care acoperă aproximativ 6.000 de subiecte
Sinteze referitoare la medicamente
Legături către textul integral al articolelor din peste 2.500 reviste (în cazul abonării simultane a bazei de date MEDLINE
Complete)
Domenii: Medicină, Științe farmaceutice.
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II. BAZE DE DATE BIBLIOGRAFICE ŞI BIBLIOMETRICE
II.1 Multidisciplinare
THOMSON WEB OF SCIENCE – http://webofknowledge.com
THOMSON ISI este una dintre cele mai importante surse de documentare ştiinţifică la nivel mondial. Scopul acestei baze
de date este de a oferi informaţii despre recunoaşterea ştiinţifică a articolelor ştiinţifice şi de identificare a noilor tendinţe la
nivel mondial.
Web of Science este o bază de date bibliografică şi bibliometrică în format online, referitoare la revistele ştiinţifice, livrată
prin intermediul Internetului. Disponibilă pe platforma online Web of Knowledge, oferă acces la rezumatele articolelor a
peste 13.000 reviste ştiinţifice şi 170.000 de conferinţe ştiinţifice din 256 de discipline.
Web of Science oferă cercetătorilor:
• Diverse căi pentru a descoperi date justificative şi relevante;
• Abilitatea de a analiza informaţii şi de a percepe diferite tendinţe şi modele;
• Posibilitatea de a construi o vedere de ansamblu asupra fenomenului de cercetare din întreaga lume prin intermediul
unei singure platforme.
Web of Science este structurată în funcţie de aria subiectelor acoperite după cum urmează:
■ Science Citation Index Expanded™ — indexează integral 8.833 de reviste importante din domeniul științelor exacte,
din aproximativ 170 discipline, din 1990 până în prezent;
■ Social Sciences Citation Index® – indexează integral 3.241 de reviste din 55 de discipline a științelor sociale, precum
și 3.500 reviste tehnice, din 1990 până în prezent;
■ Arts & Humanities Citation Index® – indexează integral 1.774 de reviste de artă și științe umaniste, precum și articole
din 6.000 de reviste din domeniul științelor sociale, din 1990 până în prezent;
■ Emerging Sources Citation Index® – indexează integral 3.199 de reviste, din 2015, și extinde citările, reflectând
progresul științei și al activității academice;
■ Conference Proceedings Citation Index - conține peste 170.000 reviste apărute în cadrul conferințelor științifice, din
1990 până în prezent. Este împărțit în două ediții: Science și Social Science and Humanities.
Thomson Journal Citation Reports – http://webofknowledge.com

13.000
reviste
170.000
conferinţe

Journal Citation Reports este o bază de date bibliografică şi bibliometrică, în format online, cuprinzând reviste ştiinţifice.
Disponibilă pe platforma online Web of Knowledge, oferă date statistice cuantificabile, care premit evaluarea impactului
revistelor în comunitatea ştiinţifică. Această baze de date cuprinde doar revistele cotate ISI. Nu premite efectuarea de
căutări după autor său cuvinte cheie și nu oferă rezumatele articolelor, ci doar lista completă a revistelor cotate şi date
statistice privind dinamica citărilor.
Journal Citation Reports este structurată în funcţie de aria subiectelor acoperite după cum urmează:
■ JCR Science Edition – peste 8.620 de reviste;
■ JCR Social Sciences Edition – peste 3.140 de reviste;
Acoperă peste 11.800 de reviste de la 2.555 de edituri din 84 de ţări din întreaga lume, din aproximativ 240 de discipline.

11.800
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Thomson Derwent Innovations Index – http://webofknowledge.com
Derwent Innovations Index este o bază de date bibliografică şi bibliometrică în format online, cuprinzând brevete
ştiinţifice. Disponibilă pe platforma online Web of Knowledge produsă de Thomson Reuters, cuprinde date despre
aproximativ 18 milioane de brevete şi invenţii înregistrate din 40 de ţări, inclusiv România, din 1963 şi până în prezent.
Oferă o privire de ansamblu la nivel internaţional asupra unei invenţii, inclusiv noutatea, proprietarul legal şi gradul de
protecţie, citările patentelor.
Derwent Innovation Index oferă cercetătorilor:
 Cunoașterea progreselor tehnologice şi previziuni asupra trendului în domeniu;
 Reducerea suprapunerii în cercetare şi inovare;
 Urmărirea concurenţei în domeniu;
 Detectarea prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate a patentelor;
 Compararea performanţelor în cercetare şi inovare a instituţiilor;
 Oferirea de informaţii pentru înregistrarea de noi patente.

18
milioane

Elsevier SCOPUS – www.scopus.com
SCOPUS este o bază de date bibliografică şi bibliometrică în format online, cuprinzând reviste ştiinţifice. Oferă acces la
rezumatele articolelor ştiinţifice din peste 22.400 de reviste ştiinţifice, publicate la peste 5,000 de edituri internaţionale.
Utilizează ca instrument de evaluare indicele Hirsch, care permite evaluarea autorilor şi instituţiilor academice în baza
raportului dintre articolele publicate şi numărul de citări primite.
Platforma SCOPUS oferă acces la:
 Peste 22.400 reviste științifice internaționale, publicate la peste 5.000 de edituri internaționale;
 Peste 21.000 de reviste peer-reviewed (inclusiv 4.200 reviste Open Access);
 361 de publicații comerciale;
 530 serii de cărți (peste 850.000 de înregistrări);
 Peste 116.000 de cărți (cu peste 10.000 adăugate anual);
 7,2 milioane de articole de la conferințe internaționale;
 100% acoperire pentru Medline;
 peste 60 de milioane de înregistrări;
 38 milioane de documente cu referințe după anul 1996 (din care 84% includ și referințe);
 22 milioane de documente din perioada 1823 – 1996;
 376 milioane de pagini web științifice indexate via Scirus;
 27 milioane de invenții și brevete de la 5 birouri de brevetări;
 Articles-in-Press” de la peste 5.000 de reviste.
Interoperabilitate cu ScienceDirect, Engineering Village şi Reaxys.

22.400

1Science – www.1science.com
1SCience este o bază de date dedicată publicaţiilor în acces deschis din toate disciplinele academice, toate limbile și din
întreaga lume.
• oaFindr este un instrument performant de descoperire a conținutului OA de calitate, verificat de experţi.
• oaFoldr este un repozitor în care se găsesc documentele Green şi Gold din acces deschis publicate în reviste peerreview, identificate și arhivate după apariția lor pe Internet. Utilizatorii vor descoperi cu ușurință și vor descărca aceste
documente și metadatele lor de pe site.
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• oaFigr Subscription este un serviciu care realizează o analiză bibliografică a abonamentelor la reviste ale unei instituţii,
determinând pentru fiecare revistă ce procent din articole sunt disponibile în acces liber. Raportul va evidenţia revistele în
care publică autorii unei instituții și revistele pe care le citează. Aceste rapoarte, combinate cu indicii metrici de impact ai
revistelor, constituie un instrument esențial pentru factorii de decizie din biblioteci, care să îi ajută să ia decizii privind
anularea unei anumite reviste său achiziția alteia sau cuantificarea tendințelor de cercetare și de publicare ale unei
instituții.
• oaFigr Institutions furnizează date privind publicațiile științifice ale unei universităţi, impactul științific al acestei producții
bazat pe analiza citărilor, precum și capacitatea de a publica în reviste citate, precum și sectoarele care sunt în creștere în
comparație cu tendința mondială.

II.2 Științele Naturii (Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Geologie şi Geografie)
ELSEVIER Reaxys – www.reaxys.com
REAXYS este o soluţie Web pentru cercetătorii în chimie organică şi anorganică şi discipline conexe, care este bazată pe
combinarea conţinutului din bazele de date CrossFire Beilstein, Gmelin şi Patent Chemistry Database.
Instrumentele de căutare, analiză şi procesele Reaxys sunt concepute în funcţie de nevoile şi cererile utilizatorilor şi conţin:
 Indicații de sinteză, pentru a proiecta metoda optimă de sinteză
 Reacţii multiple, pentru a identifica reacţiile anterioare care stau la baza sintezei compuşilor vizați
 Posibilităţi de căutări suplimentare, cum ar fi capacitatea de a genera interogări de structuri după nume sau formule
 Filtre de căutare, după proprietăţile esenţiale, randamentul de sinteză, alte criterii.
Reaxys conţine o arhivă extinsă de date validate experimental de care chimiştii au nevoie, inclusiv structuri, reacţii chimice
şi proprietăţi fizice. Conține date relevante care nu se pot regăsi în alte surse, extrase din publicaţii, de asemenea,
relevante.

SciFinder - Chemical Abstracts Service – https://scifinder.caş.org
SciFinder® este un instrument de cercetare, care oferă acces integrat la o resursă ce conţine referințe, date despre
substanțe și reacții în domeniul chimiei și științelor conexe. Sunt disponibile:
 Referinţe din peste 10.000 de reviste şi brevete de la 61 birouri internaţionale de brevete;
 Importante descoperiri ştiinţifice de la mijlocul anilor 1800 şi până în prezent;
 O colecție exhaustive de informaţii despre substanţe organice şi anorganice.
SciFinder este uşor de utilizat deoarece oferă link-uri către multe articole relevante din reviste şi brevete și conţinut indexat.
SciFinder urmărește modul în care evoluează noile descoperiri oferind informaţii despre peste 76 de milioane de substanţe
organice şi anorganice; 28 milioane de reacţii şi peste 16 milioane de preparate de sinteză.
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II.3 Științele Vieții (Biologie, Științe agricole și silvice, Medicină veterinară și zootehnie, Medicină, Farmacie)
Elsevier EMBASE – www.embase.com
EMBASE este una dintre cele mai importante baze de date din lume în ceea ce priveşte literatura biomedicală şi
farmaceutică. Renumită pentru gradul ei de acoperire pentru toate ramurile medicinei, această bază de date va pune la
dispoziţie informaţii actuale şi uşor de înţeles. Este produsă de Elsevier.
Conţinut:
 Peste 30 de milioane înregistrări din peste 8.500 de reviste peer-review active cu înregistrări începând din 1947;
 5.600 de reviste care sunt incluse şi în Medline (1947 – prezent);
 Peste 2.900 de reviste biomedicale care nu sunt cuprinse în MEDLINE
 Actualizare zilnică; peste 2.200 de înregistrări adăugate zilnic, rezultând în peste 600.000 noi înregistrări anual;
 Sunt adăugate şi Articolele “în press” şi lucrări de la conferinţele medicale internaţionale (peste 2 milioane de
rezumate din peste 6000 de conferinţe);
 Peste 30.000 de informații despre medicamente şi substanţe chimice indexate după denumirea chimică,
comercială, de laborator său după codul de cercetare;
 Acoperire internaţională (peste 90 de tari) în 40 de limbi;
 Indexarea subiectelor este realizată cu ajutorul EMTREE, un tezaur pentru Ştiinţele Medicale care permite
extragerea exactă a informaţiilor căutate;
 Fiind o bază de date bibliografică, sunt disponibile doar rezumatele.

8.500

III. PLATFORME/ COLECŢII DE CĂRŢI ONLINE (E-books)
III.1 MULTIDISCIPLINARE
Elsevier ScienceDirect – e-books - www.sciencedirect.com
ELSEVIER a lansat, începând cu anul 2007, o nouă baza de date conţinând peste 4000 de cărţi şi enciclopedii în format
electronic din toate domeniile academice. În prezent, platforma conţine peste 35.000 de cărţi şi peste 130 de enciclopedii
online disponibile în 26 de colecţii. Cărţile online sunt disponibile pe platforma ScienceDirect şi pot fi accesăte împreună
cu revistele prezente pe aceeaşi platformă.
Colecțiile de cărţi online sunt disponibile pentru cumpărare cu acces perpetuu pe an de publicare.
Pe platforma Science Direct mai sunt disponibile peste 5.300 de monografii şi de serii de cărţi (book series) grupate în 9
pachete. Book series se pot achiziţiona ca pachet pe colecţii său prin opţiunea “pick & choose” dintr-o serie.
Pe platforma Science Direct mai sunt disponibile peste 70 de colecţii de manuale (handbook series) disponibile în
următoarele colecţii: Comprehensive Analytical Chemistry, Magnetic Materials, Numerical Analysis, Statistics, Physics and
Chemistry of Rare Earths, Economics Series, Operations Research and Management Science. Handbook series se pot
achiziţiona ca pachet pe colecţii, sau prin opţiunea “pick & choose” dintr-o serie.
Sunt disponibile înregistrări MARC 21 şi statistici de utilizare.

35.000
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Springerlink – e-books – http://link.springer.com
SPRINGER a adăugat la platforma Springerlink, începând cu anul 2006, şi cărţile şi enciclopediile publicate. Avantajul
versiunilor online este ca acestea pot fi utilizate de mai multe persoane, în acelaşi timp, într-o reţea de biblioteci. În plus,
acestea pot conţine ilustraţii şi grafică, fişiere audio şi video. În prezent, colecţia de enciclopedii online conţine 650 de
lucrări de referinţă din toate domeniile. Accesul se face de pe platforma Springerlik, împreună cu revístele editurii.
În prezent, sunt disponibile peste 214.000 de cărţi disponibile în 13 colecţii: Architecture and Design, Behavioral Science,
Biomedical and Life Sciences, Business and Economics, Chemistry and Materials Science, Computer Science, Earth and
Environmental Science, Engineering, Humanities, Social Sciences and Law, Mathematics and Statistics, Medicine,
Physics and Astronomy, Professional and Applied Computing.
Pe platforma SpringerLink mai sunt disponibile peste 5.600 de serii de cărţi (book series) din toate domeniile şi peste
42.000 de protocoale din toate domeniile.
Sunt disponibile înregistrări MARC 21 şi statistici de utilizare.

214.000

Wiley – online books - http://onlinelibrary.wiley.com
Cu un deceniu în urmă, Wiley a fost pionierul conceptului de carte online. Astăzi, colecţiile de cărţi online reprezintă o
resursă de neegalat, oferind peste 18.000 de monografii, manuale, dicţionare, ghiduri şi serii de cărţi. Dispunând de
imprinturi-cheie, cum ar fi Wiley-Blackwell, Wiley-VCH, Jossey-Bass, colecţiile de cărţi online de la Wiley combină
conţinutul de calitate cu accesibilitatea şi funcţionalitatea îmbunătăţită a accesului electronic.
Sunt disponibile 25 de colecţii pe subiecte.
Pe platforma Wiley Online Library mai sunt disponibile peste 40 de serii de cărţi (book series) precum şi peste 190 de
enciclopedii multi-volum din toate domeniile. Sunt disponibile înregistrări MARC 21 şi statistici de utilizare.

18.000

ProQuest ebook Central – www.proquest.com
Ebook Central conţine pe o singură platformă o selecție de titluri de cărţi academice, de referință — 790.000 titluri și
1.350 imprint-uri de la peste 650 de edituri. Sunt adăugate, în medie, în fiecare an peste 100.000 de titluri noi publicate de
către editurile de top pentru a ajuta bibliotecile să își construiască colecții dinamice, care să asigure nevoile comunității de
cercetători.
Ebook Central vine în sprijinul utilizatorilor printr-o platformă cu un design intuitiv, centrată pe utilizator, care face ca
accesarea, evaluarea și găsirea titlurilor să fie mai ușoară și mai rapidă. În același timp, crește gradul de implicare al
utilizatorilor cu ajutorul funcțiilor care eficientizează timpul petrecut pe platformă, cu facilitări de adnotare, evidențierea și
citarea instantanee. Prin intermediul unui web design receptive, care optimizează funcțiile intens utilizate, cum ar fi
căutarea, cercetarea și descărcarea, platforma poate fi utilizată și pe tablete sau alte dispozitive de tip smartphone.
OASIS™ (Sistemul de achiziție online și de selectare a informației) este sistemul online gratuit pentru căutarea, selectarea
și comandarea de cărți în format tipărit și electronic pentru bibliotecile universitare.
Utilizatorii OASIS™ se bucură nu numai de acces la cea mai mare bază de date din industrie, dar beneficiază și de
instrumente puternice de căutare care fac localizarea titlurilor rapidă și eficientă.

790.000
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ProQuest ebrary Academic complete – www.ebrary.com
EBRARY este o platformă agregator de cărţi electronice de la peste 500 de edituri academice.
Peste 4.500 de instituţii utilizează EBRARY datorită modelelor flexibile de colaborare:
Colecții: peste 740.000 titluri disponibile în diferite colecţii tematice.
Achiziţie: drept de proprietate perpetuu.
Împrumut; pentru perioade limitate care se intend de la o zi la o săptămână.
În prezent, pe platforma eBrary se găsesc aproximativ 740,000 de titluri de la peste 650 de edituri.
Colecţia Academic Complete conţine peste 128.000 de titluri academice din toate domeniile.
Accesul la informaţii ştiinţifice locale devine la fel de important ca accesul la baze de date internaţionale. în ultimii ani,
s-a constat că repozitoarele locale devin “insule informaţionale” atât ştiinţific cât şi tehnologic, cercetătorii având nevoie de
o interacţiune sporită cu informaţia disponibilă. Costurile accesării bazelor de date şi dezvoltarea simultană de repozitoare
locale pot reprezenta o provocare în contextul financiar actual. De aceea, PrQ propune utilizarea tehnologiei DaSH pentru
upload-ul conţinutului local. Este cea mai eficientă modalitate de a oferi cantităţi mari de informaţie cu acces simultan şi
mobil.
Tehnologia DaSH oferă o serie de beneficii: upload de documente PDF (cărţi, reviste, rapoarte, buletine informative,
indexare instanţă a textului integral, chiar şi în limba romană), citări automate când textul documentului este printat sau
copiat, interacţiune cu textul (crearea de note, sublinieri şi link-uri către alte lucrări, posibilitatea efectuării de căutări cu
diacritice), diseminarea pe trei nivele de acces (local, naţional şi internaţional), crearea de bibliografii cu referinţe locale,
naţionale şi internaţionale, metadate integrate în catalogul de bibliotecă, crearea cuprinsului interactiv al cărţii pentru o mai
bună relevanta a căutărilor, disponibilitate pe dispozitive mobile.
Ebrary DaSH permite crearea unei colecţii specifice de materiale romaneşti accesibile membrilor consorţiului alături de
titlurile adăugate de membrii unui consorţiu. Astfel orice titlu achiziţionat de un membru va fi vizibil la nivel naţional, fără
limitări tehnice.

128.000

Cambridge Books Online - http://ebooks.cambridge.org
Cambridge Books Online oferă acces la cărţi electronice care acoperă subiecte din toate disciplínele - ştiinţa, tehnologie
şi medicină, ştiinţe umaniste şi sociale.
Sunt disponibile peste 31.000 de titluri grupate în următoarele colecţii: Humanities, Social Sciences, Science &
Engineering, Medicine, English Language Teaching.
Este disponibilă şi colecția Cambridge Library Collection pe diferite domenii, care oferă cititorilor acces astăzi la conţinutul
cărţilor care până de curând ar fi fost disponibile numai în bibliotecile de specialitate.
Sunt disponibile înregistrări MARC 21 şi statistici de utilizare.

31.000

Gale Virtual Reference Library - http://www.gale.cengage.com/gvrl
Gale Virtual Reference Library este sursă unică pentru eReference adresată studenților, cercetătorilor, profesioniştilor.
Include publicații de la peste 100 de editori care acoperă domeniile cele mai studiate - toate pe o singură platforma.
GVRL duce cercetătorii la un nivel superior prin livrarea de importante titluri de referinţă apărute în format tipărit într-un
format tip baza de date.
Este un instrument care ajută utilizatorii să localizeze informaţiile pe care le doresc rapid şi uşor. Biblioteca poate oferi
online lucrări de referinţă de la Gale Virtual Reference Library, adaptându-și colecţiile de referinţă la nevoile în continuă
schimbare a utilizatorilor. GVRL combină avantajul unui motor de căutare online cu precizia şi autoritatea de 50 de ani de
publicare. Gale Virtual Reference Library oferă:

12.000
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•
Acces facil – nu sunt necesare programe sau aplicaţii speciale;
•
Acces la cărţi online de la peste 60 de edituri de renume din întreaga lume (Cengage, Bril, Elsevier, Cambridge,
Oxford, Gale, MacMillan, McGraw-Hill, Săge, Wiley, Kogan Page, altele);
•
Acces la peste 12.000 de titluri din toate domeniile de activitate (arta, ştiinţe umaniste, ştiinţe economice, drept,
medicină, literatură, religie, ştiinţa, tehnologie, enciclopedii);
•
Căutare după titlu, autor, ISBN, cuvinte cheie
•
Generare de citări (APA, MLA, format tip etichetă)
•
Export de citări (EndNote, ProCite, Reference Manager)
•
Generare de InfoMarks, care permite utilizatorilor să facă schimb de informaţii cu colegii
•
Căutare şi în baze de date Gale de periodice şi în centrele de resurse
•
Posibilítate de salvare, tipărire sau trimitere pe email a articolelor de interes
•
Înregistrări MARC disponibile.

Oxford Reference Online - www.oxfordreference.com
ORO Premium Collection combină resurse academice cu conţinut de referinţă din toate domeniile de activitate. De
asemenea, oferă o funcţionalitate excelentă, precum şi o gamă largă de materiale suplimentare, cum ar fi hărţi, ilustraţii,
grafice.
Oxford Reference Online: Premium Collection oferă, pe lângă cele peste 230 de cărţi cuprinse în Core Collection, şi o
serie de titluri cheie din celebra serie Oxford Companions, plus Visual English Dictionary, Oxford Dictionary of Quotations,
precum şi titluri noi de istorie naturală ilustrată, cum ar fi Encyclopedia of Mammals. ORO Premium Collection cuprinde:
• peste 2 milioane de înregistrări din 125 de subiecte începând de la arhitectură şi până la zoologie din seria Oxford
Companions.
• Peste 20.000 de înregistrări din Oxford Dictionary of Quotations
• Peste 175 de dicţionare tematice în text integral plus World Encyclopedia, oferind înregistrări din orice domeniu,
de la artă la finanţe, de la calculatoare la scriitori clasici;
• peste 16.000 illustraţii, fotografii, tabele, plus 775 hărţi color;
• 3.165 link-uri web; 36.000+ bibliografii inestimabile; 167.000+ înregistrări bibliografice.

2.000

Oxford Scholarship Online – www.oxfordscholarship.com
Oxford Scholarship Online este o bază de date care oferă acces rapid şi uşor la 12.200 de cărţi, 20 module de subiecte,
267 subdiscipline, peste 170.000 ilustraţii, peste 300.000 ecuaţii, peste 95.000 de capitole, peste 8.900 de autori, peste
2.000.000 pagini.
Oxford Scholarship Online oferă acum acces la colecţii de cărţi din domeniile: Biology, Business and Management,
Classical Studies, Economics and Finance, History, Law, Linguistics, Literature, Mathematics, Music, Neuroscience,
Philosophy, Physics, Political Science, Psychology, Public Health and Epidemiology, Religion and Social Work.
Exista posibilitatea de export automat al citărilor în RefWorksTM, EndnoteTM, BibTex.
Sunt disponibile înregistrări MARC 21 şi statistici de utilizare.

12.200
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Oxford English Dictionary - www.oed.com
Oxford English Dictionary este cea mai completă lucrare asupra evoluţiei limbii engleze pe parcursul ultimului mileniu.
Acesta este un ghid incontestabil pentru semnificaţia, istoria şi pronunţia a peste o 600.000 de cuvinte. Prezintă utilizarea
cuvintelor prin 3 milioane de citări dintr-o gamă largă de surse internaţionale de limba engleză, de la literatură clasică şi
periodice de specialitate la scenarii de film şi cărţi de bucate.
OED a luat naştere cu 150 de ani în urmă. Astăzi, dicţionarul este în proces de revizuire majoră. Actualizările revizuiesc şi
extind OED la intervale regulate.

referinţă

Oxford Handbooks Online - http://www.oxfordhandbooks.com/
Oxford Handbooks Online: Scholarly Research Reviews este o colecție de manuale din 14 domenii academice. Programul
de publicare asigură disponibilitatea tuturor titlurilor online și în format tipărit, iar actualizările lunare introduc noi articole
online, înaintea publicării în format tipărit, oferind utilizatorilor cel mai actual și relevant conținut. O resursă deosebit de
valoroasă pentru:
Studenți - Articolele științifice analitice oferă o imagine aprofundată asupra domeniului și o îndrumare relevantă,
direcționând studenții spre alt conținut relevant.
Cadre didactice și cercetători - Articolele publicate întâi online sau numai online conferă siguranţă că lucrările oamenilor
de știință sunt actualizate cu cele mai recente progrese din domeniu.
Bibliotecari - Furnizează lucrări clasice, împreună cu titluri publicate recent, din 14 domenii de interes, cu funcționalități
îmbunătățite de acces, ceea ce permite bibliotecarilor să își eficientizeze colecțiile.

referinţă

EBSCO eBook Academic Collection
http://www.ebscohost.com/ebooks/academic/subscriptions/academic-ebook-subscriptions
Colecție de peste 150.000 de e-book-uri, în continuă actualizare, accesibilă pe bază de abonament
Conține o selecție largă, multidisciplinară de titluri care abordează subiecte de interes academic
Include titluri publicate de editori de prim rang din mediul academic precum Oxford University Press, State University of
New York Press, Cambridge University Press, University of California Press, MIT Press, Harvard University Press etc. Alți
editori academici reprezentați în această colecție: Elsevier Ltd.; Brill Academic Publishers; Taylor & Francis Ltd; Sage
Publications, Ltd. and John Wiley & Sons, Inc.
Domenii acoperite: Afaceri Și Economie, Arte, Arte Interpretative, Critică Literară, Educație, Filosofie, Lingvistică,
Medicină, Poezie, Religie, Științe Politice, Științe Sociale Tehnologie Și Inginerie, Alte Domenii Academice.

multidisciplina
r
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III.2. Științele Naturii
Association for Computing Machinery - ACM - http://www.acm.org/
Domeniu: Informatică
Pe lângă revistele științifice, ACM publică și o colecție de cărți, acoperind întregul spectru al informaticii și care se
adresează atât celor din lumea academică a informaticii, cât și practicienilor. În prezent, sunt incluse cărți pe domenii
precum: algoritmi, bioinformatică, cloud computing, grafică de calculator, managementul datelor, data mining, sisteme
multimedia, limbaje de programare, securitate, inginerie de software, sisteme de informaţie geografică și spațială,
regăsirea informației, istoria calculatoarelor și altele. Odată cu cercetarea, dezvoltarea și inovarea în domeniul informaticii
vor fi adăugate noi titluri.
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Society for Industrial and Applied Mathematics - SIAM - http://siam.org
Domeniu: Matematică
Fondată în 1952, Society for Industrial and Applied Mathematics este o organizaţie internaţională de top compusă din
profesori, cercetători şi studenţi ale căror principale interese ţin de matematică şi ştiinţele computaţionale şi aplicaţiile
acestora. Scopul SIAM este de a avansa cercetarea din matematica aplicată şi domeniile aferente prin revistele sale
științifice, cărţile, conferinţele, resursele online şi o varietate de programe. SIAM publică reviste online, cărţi online și
lucrări ale conferințelor.
Pe lângă revistele științifice SIAM publică și 14 serii de cărți științifice ce cuprind aproape 400 de titluri. Acestea pot fi
achiziționate fie prin abonare, fie prin cumpărarea accesului perpetuu. Cărțile SIAM sunt disponibile în format .pdf și au
înregistrările MARC disponibile pentru descărcare.
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III.3. Științe Sociale și Economice
SAGE Knowledge - knowledge.săgepub.com
SAGE Knowledge este o bibliotecă digitală pentru studenți, cercetători și cadre didactice.
Cu peste 4.400 de titluri, aceasta include o gamă variată de cărţi electronice de la SAGE și 575 eReference Handbooks şi
Encyclopedii, inclusiv monografii științifice, lucrări de referință, manuale, serii de cărţi și multe altele din domeniile
Business and Management, Ştiinţe Sociale şi Ştiinţe Umaniste.
Platforma permite cercetătorilor căutări şi acces în integralitatea ei, iar motoarele de căutare la nivel din titlu și capitol
permit uilizatorilor să găsească conținut SAGE indiferent de locul unde acestea încep căutarea.

4.400

EBSCO eBook Business Collection
http://www.ebscohost.com/ebooks/academic/subscriptions/academic-ebook-subscriptions
Colecție de peste 15.000 de e-book-uri, în continuă actualizare, accesibilă pe bază de abonament.
Include titluri publicate de editori academici și din mediul de afaceri, precum Oxford University Press, University of
Chicago Press, Entrepreneur Press și American Management Association.
Domenii acoperite: Științe economice
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III.4. Științe Inginerești
IEEE-Wiley eBooks Library - http://www.ieee.org/ieeexplore
IEEE şi John Wiley & Sons, au încheiat un parteneriat pentru a oferi acces online la peste 800 de cărţi electronice prin
intermediul bibliotecii digitale IEEE Xplore. Biblioteca de cărţi online IEEE-Wiley se concentrează pe informaţii din domenii
care deschid drumul spre tehnologiile de ultima oră şi ajută la stabilirea standardelor pentru progresele viitoare.
Colecţia de titluri include manuale practice de nivel introductiv şi avansat, lucrări de referinţă şi cărţi de specialitate, cu un
accent pe domenii dominante de cercetare, cum ar fi: Aerospace, Bioengineering, Communication, Networking &
Broadcasting, Components, Circuits, Devices & Systems, Computing & Processing (Includes Hardware & Software),
Engineered Materials, Dielectrics & Plasmas, Fields, Waves & Electromagnetics, General Topics for Engineers (Math,
Science & Engineering), Geoscience, Photonics & Electro-Optics, Power, Energy & Industry Applications, Robotics &
Control Systems, Signal Processing & Analysis.
Cărţile care fac parte din colecţie sunt publicate în perioada 1995 – 2016.
Peste 75% din titluri au fost publicate după anul 2000. Sunt disponibile înregistrări MARC 21 şi statistici de utilizare.

800

IEEE Morgan & Claypool Synthesis eBooks Library - http://www.ieee.org/ieeexplore
IEEE a încheiat un parteneriat cu Morgan & Claypool pentru a aduce un conținut de calitate pentru cărți electronice în
domeniile informatică și inginerie pentru IEEE Xplore.
Caracteristici și beneficii:
• Acces la peste 700 de titluri, cu aproximativ 100 de titluri noi, care urmează să fie adăugate anual.
• Cărţile sunt apărute în perioada 2006-2016 şi sunt disponibile în format PDF, 80% din ele sunt dedicate pentru
învăţământul superior.
• Sunt disponibile înregistrări MARC.
• Acces perpetuu din IEEE Xplore Digital Library.

IEEE
MIT
Press
eBooks
http://www.ieee.org/ieeexplore

Library:

Computing

and

Engineering

Collection

700

-

IEEE a încheiat un parteneriat cu MIT Press pentru a aduce un conținut de calitate pentru cărți electronice în domeniile
informatică și tehnologie şi inginerie pentru IEEE Xplore. Include titluri în domeniu, dar și informatică, inteligența artificială,
teoria informației, programe de calculator, tehnologia informației și inginerie electrică extind cercetarea organizației
dumneavoastră într-o singură platformă.
Caracteristici și beneficii:
• Acces la peste 650 de titluri, cu aproximativ 40 de titluri noi, care urmează să fie adăugate anual
• Aproximativ 10.000 capitole individuale disponibile în format PDF
• Procesul de revizuire riguroasă asigura că titlurile sunt relevante şi de înaltă calitate
• Sunt disponibile înregistrări MARC
• Acces perpetuu din IEEE Xplore Digital Library
• Peste 70% din titluri sunt din domenii conexe, cum ar fi informatică, inteligenţă artificială, teoria informației, precum și
programe de calculator.
Sunt disponibile înregistrări MARC 21 şi statistici de utilizare.

650
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III.5. Artă și Arhitectură
Oxford Grove Art Online – www.oxfordartonline.com/
Grove Art Online este acoperă toate aspectele legate de artă din pre-istorie și până în prezent și cuprinde toate aspectele
culturii vizuale. Grove Art Online include textul integral al celor 34 de volume din ediția tipărită a Dictionary of Art – PLUS,
articole speciale și bibliografii actualizate, disponibile doar online.
Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art și Concise Oxford Dictionary of Art Terms sunt incluse
ca parte a unui abonament la Grove Art Online și oferă o introducere rapidă a termenilor și conceptelor complexe.
•
Peste 45.000 de articole și imagini pentru fiecare aspect al artelor vizuale;
•
Peste 26 de milioane de cuvinte, care acoperă atât artele plastice (pictura, sculptura, și arhitectura) și arte
decorative (ceramică, textile, bijuterii, design interior, mobilier, sticlă, metal);
•
Peste 22.000 de biografii, contribuții a peste 7.000 de cercetători;
•
Peste 7.000 de imagini artistice și desene de la diverse organizații cum ar fi Metropolitan Museum of Art și peste
40,000 imagini selectate de la muzee și galerii;
•
Resurse de învățare, inclusiv ghiduri pe subiecte, cronologii și resurse pentru educatori, proiectate de Muzeul de
Artă Modernă (New York), biografii către alte resurse online.

Oxford Grove Music Online – http://www.oxfordmusiconline.com/
Grove Music Online este unul din liderii de resurse online pentru cercetarea muzicii de la începuturile sale, în 2001, un
compendiu cuprinzător de muzică, oferind textele integrale de la The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ediția
a 2-a (2001), The New Grove Dictionary of Opera (1992) și The New Grove Dictionary of Jazz, ediția a 2-a (2002), The
Grove Dictionary of American Music, ediția a 2-a (8 vol., 2013), The Grove Dictionary of Musical Instruments, ediția a 2-a
(5 vol., 2014), Oxford Companion to Music și Oxford Dictionary of Music, precum și numeroase actualizări și revizuiri
ulterioare care completează Grove cu articole cât mai extinse, cu conținut orientat spre studenți și utilizatori generali.
Conține:
•
Peste 55.000 de articole scrise de peste 6.000 de experți internaționali de top, peste 33.000 de biografii care
schiţează istoria și cultura diversă a muzicii și a muzicienilor din întreaga lume;
•
Lista detaliată de lucrări pentru o gamă largă de compozitori;
•
Resurse de învățare și cronologii, oferind sprijin de neprețuit pentru profesori și studenți.

34

III.6. Științele Vieții
OVID LWW Doody's Core Collection – www.ovid.com/
Colecția de cărți OVID, provenită de la editura Lippincott Williams & Wilkins (LWW) - LWW Doody's Core Collection,
conţine peste 200 de cărți din toate domeniile medicale. Această colecție conține doar titluri ce au fost selectate în
Doody’s Core Title List – listă a celor mai importante cărți apărute în domeniul medical, listă întocmită de specialiști și
bibliotecari din domeniul medical. 48 de cărți din această colecție au primit titlul de Doody's Essential Purchases, fiind
considerate cărți ce trebuie să existe în orice instituție medicală.
Cărțile Lippincott Williams & Wilkins (LWW) accesibile prin intermediul OvidSP – platforma de cercetare medicală Ovid,
oferă acces la mai multe titluri de referință din mai multe specializări medicale printre care cardiologie, neurologie,
oncologie, pediatrie, chirurgie.
Aceste titluri de cărți sunt esențiale pentru educație, formare și practică.
Oferă suport tuturor profesioniştilor din domeniul sănătății, un domeniu în continuă dezvoltare și schimbare, de la educație
la formare și practică. Asigură accesul la conținut relevant și de actualitate, pe specializări.
Videoclipurile multimedia sau imaginile incluse într-o carte pot fi descărcate. Asigură acces rapid la resurse specializate
pentru a sprijini rezidenții și practicienii în situaţii clinice reale.
Domeniu: medicină.

OVID
LWW
Health
Library
http://www.lwwhealthlibrary.com

Basic

&

Anatomical

Sciences

Collection

200

–

LWW Health Library Basic & Anatomical Sciences Collection Premium 2016 este o colecţie de manuale publicate de
Lippincott Williams & Wilkins, ideală pentru facultăţi şi studenţi la şcoli medicale, dar şi pentru doctori rezidenţi, medici şi
specialiști în fizioterapie. Colecţia este disponibilă pe www.LWWHealthLibrary.com cu un set de 30 de titluri unice ideale
pentru a sprijini un curiculum în domeniul anatomiei, microbiologiei, patologiei şi fizioterapiei, dar şi a domeniilor conexe.
Colecţia cuprinde colecţiile de cărţi LWW Anatomy şi LWW Basic Sciences dar şi Bates' Guide to Physical Examination &
History Taking
Domeniu: medicină.
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OVID Acland’s Video Atlas of Human Anatomy – http://www.aclandanatomy.com
Wolters Kluwer Health este un important furnizor de informații pentru specialiștii și studenții la medicină, asistenţă
medicală și farmacie. Specialiștii și studenții se bazează pe manualele, produsele informaționle de referință, revistele şi
cărţile Wolters Kluwer Health.
Acland’s Video Atlas of Human Anatomy a devenit popular printre profesorii și studenţii din multe alte domenii.
Domeniu: medicină.

5
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OVID Bates Visual Guide – http://batesvisualguide.com
Wolters Kluwer Health este un important furnizor de informații pentru specialiștii și studenții la medicină, asistenţă
medicală și farmacie, a căror domentare se bazează pe manualele, produsele de referință revistele şi cărţile Wolters
Kluwer Health.
Bates Visual Guide: ghidul oferă tehnici de examinare fizică sistematizate și complexe pentru evaluarea său introducerea
cursurilor de medicină clinică.
Domeniu: medicină.
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THIEME ebooks – https://www.thieme.com/
Domeniu: medicină
THIEME este o editură care publică informație științifică din domeniul medicinii și domenii conexe, încă din 1886. Publică
atât reviste, cât și cărți științifice.
Biblioteca „ElectronicBook Thieme” oferă acces online la cărţile medicale de referinţă ale Editurii Thieme, precum şi la un
număr tot mai mare de cărţi din medicina alternativă.
În prezent, sunt disponibile online un număr de 80 de titluri din toate specializările medicale, atât preclinice cât şi clinice,
Atlase Flexibook şi Manuale, o serie foarte populară de manuale necesare studenţilor medicinişti, dar şi medicilor
practicanţi.
Sunt disponibile cărţi din următoarele specializări: Anatomie, Biochimie, Cardiologie, Dermatologie, Farmacologie,
Fiziologie, Genetică, Hematologie, Histologie, Imunologie, Medicină Generală, Microbiologie, Neurologie, Nutriţie,
Oftalmologie, Otorinolaringologie, Patologie, Radiologie, Stomatologie, Terapie.
Această bibliotecă cuprinzătoare de cărţi electronice acoperă fiecare curs din programa școlară medicală, pentru a ajuta
studenții, cercetătorii și clinicienii cu subiecte critice de bază în medicină și științele vieții.
Thieme Clinical Collections - conţine 466 de titluri de ebook-uri Thieme, grupate în opt colecţii, organizate cronologic.
Thieme e-book library - conţine 74 de ebook-uri incluzând variantele electronice ale atlaselor Thieme.

Thieme
Clinical
Collections –
466
Thieme ebook
Library - 74

McGraw Hill AccessPharmacy - http://accesspharmacy.mhmedical.com/
AccessPharmacy include 48 de manuale, monografii despre medicamente, referințe cu text integral, care sunt esențiale
pentru educația în farmacie, inclusiv ediţia curentă completă a celei mai importante lucrări de farmacoterapie disponibilă în
prezent, DiPiro’s Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach.
- Actualizări periodice: actualizări lunare de text de la editorii Pharmacotherapy and Goodman & Gilman’s, actualizări
bilunare Hot Topic pentru răspunsuri la articole cheie, știri zilnice de la PNN - Pharmacotherapy News Network.
- Studii de caz, planuri de îngrijire: pentru a contribui la dezvoltarea și urmărirea competenţelor cheie, studiile de caz
integrate, planurile de îngrijire, autoevaluarea și recenziile NAPLEX asigură un feedback critic pentru studenţi și profesori.
Instrumente și caracteristici utile:
 Peste 150 de cazuri de terapie cu medicamente cu întrebări și răspunsuri și planuri de îngrijire pe care studenţii le
pot completa și depune la facultate. Un ghid pentru instructori cu răspunsuri cheie este disponibil.
 Peste 21.000 de pagini de conţinut.
 Peste 500 subiecte curriculare din programa de bază.
 Cazuri virtuale cu video, luare a deciziilor interactivă, precum și teste care îndrumă studenții prin modele de
diagnostic și scheme de tratament.
 Q&A cu peste 10.000 de întrebări organizate conform programei de bază
Domeniu: farmacie

48
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CABI eBooks - www.cabi.org/cabebooks
CAB eBooks oferă titluri de la CABI într-un format uşor de utilizat. Cărţile sunt indexate și permit o căutare în titluri
returnând cele mai relevante rezultate. Există 4 colecţii CAB eBook disponibile:
CAB eBooks Front File (2011–prezent)
Sunt disponibile peste 200 de titluri CABI şi este permanent actualizată cu noi titluri.
CAB eBooks Archive (2008–2010)
Arhiva 2008–2010 conţine toate cele 121 titluri CABI publicate în această perioadă. Acesta colecţie este disponibilă ca
achiziţie one-off cu proprietate perpetuă.
CAB eBooks Archive (2005–2007)
Arhiva 2005–2007 conţine toate cele 165 de titluri CABI publicate în această perioadă. Acesta colecţie este
disponibilă ca achiziţie one-off cu proprietate perpetuă.
CAB eBooks Archive (2000–2004)
Arhiva 2000–2004 conţine 244 titluri, oferind instituţiilor de cercetare o oportunitate de a investi în titluri de mare valoare.
Acesta colecţie este disponibilă ca achiziţie one-off cu proprietate perpetuă.
Domeniu: științe agricole și medicină veterinară
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STATREF - http://www.statref.com/
Domeniu: Medicină
STATREF este o bază de date de cărți științifice din toate ramurile medicinii. Multe dintre aceste cărți sunt incluse în
Doody’s Core Titles – listă anuală a cărților de referință din domeniul medical, întocmită de un comitet format din
specialiști și bibliotecari ce evaluează critic cărțile apărute în domeniul medicinii. Pe lângă aceste cărți StatRef oferă și
aplicații medicale, cum ar fi MedCalc 3000 (calculator de formule medicale), Anatomy.TV (aplicație de vizualizare a
anatomiei umane) și TOXNET (bază de date din domeniul toxicologiei ce aparține de Naţional Library of Medicine din
S.U.A.).
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IV. PLATFORME DE EVALUARE ŞI CERCETARE ANALITICĂ
InCites Thomson - http://in-cites.com/
Platforma InCites de la Thomson este un instrument personalizat, online, bazat pe citări, folosit în evaluarea cercetării,
care permite efectuarea de analize şi calcularea productivităţii ştiinţifice dintr-o instituţie academică, în comparație cu alte
instituţii similare din întreaga lume. Se bazează pe datele extrase din platforma Web of Science, dezvoltată de Thomson
Reuters. Această resursă oferă toate datele şi instrumentele necesare pentru a produce cu uşurinţă rapoarte
personalizate. Se pot efectua analize aprofundate asupra rolului instituţiei în cercetare şi se pot extrage rapoarte despre
aspecte particulare ale performanţei de cercetare.
Baza de date InCites este modulată conform cerinţelor instituţiei coordonatoare în domeniul cercetării ştiinţifice şi este
destinată activităţii de evaluare şi analizei output-ului ştiinţific şi dinamicii citărilor, fiind un instrument convenabil pentru o
analiză obiectivă a oamenilor şi a programelor din instituţia respectivă.

cercetare

InCites permite evaluarea direcţiilor de dezvoltare prin:
 Compararea performanţelor de cercetare faţă de alte instituţii din lume şi din domeniu;
 Analiza performanţelor instituţionale (facultăţi, catedre, departamente, discipline) individual într-un context relevant
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şi compararea acestora;
Identificarea punctelor forte şi a zonelor cu potenţial de creştere;
Monitorizarea şi evaluarea colaborărilor instituţionale şi individuale cu alte instituţii;
Suport pentru activitatea de acreditare, proiecte de finanţare, agende legislative;
Planificarea unei strategii de cercetare pe termen scurt, mediu sau lung, cu măsurători care pot fi urmărite în timp.

Avantaje InCites:
 interfaţa intuitivă Web
 măsurătorile sunt în concordanţă cu datele din Web of Science
 analizele şi rapoartele se efectuează pentru toate variantele de nume ale instituţiei care sunt înregistrate în baza
de date Web of Science
 analize standard şi date de referinţă
 măsurători şi seturi de date specifice instituţiei (lucrări publicate într-o perioadă dată)
 măsurători şi seturi de date la nivel de facultate, departament, catedră, disciplină, individual
 rapoarte, sinteze şi vizibilitate;
 link-uri la înregistrările Web of Science
 export de date şi grafice
 generarea de Research ID unic pentru fiecare cercetător, care să includă toate formele în care numele acestuia
este înregistrat în bazele de date din care se fac analizele şi rapoartele.
Toate rapoartele care se pot genera la nivel de colective pot fi generate şi la nivel de facultăţi sau domenii, bazate pe
grupuri de autori. Toate rapoartele generate pot fi salvate pentru a putea fi păstrate şi distribuite la persoane şi/sau
instituţii interesate.

ELSEVIER SciVal - https://scival.com/
SciVal conţine o serie de instrumente de cercetare care ajută la evaluarea, stabilirea şi executarea de strategii de cercetare
mai eficiente. Fie că se doreşte crearea de planuri strategice său îmbunătăţirea şanselor pentru primirea de granturi de
cercetare, SciVal ajută în utilizarea resurselor în mod eficient şi oferă o prezentare exactă a contextului de cercetare.
SciVal vizualizează punctele forţe de cercetare, dar și vulnerabilitățile, la nivel instituțional și național, şi permite
administratorilor din cercetare evaluarea performanţelor şi să execute strategii în cunoștință de cauză. Analiza co-citării
afișată cu o tehnică de cartografiere unică dezvăluie teme de cercetare din domenii științifice și oferă perspective în domenii
interdisciplinare emergente.
SciVal este un instrument strategic de analiză Web care permite luarea de decizii strategice fondate prin măsurarea şi
evaluarea performanţelor unei instituţii de cercetare. SciVal oferă date cantitative obiective, astfel încât permite:
 Evaluarea randamentului de cercetare a instituţiei dumneavoastră într-o singură interfaţă
 Stabilirea sau ajustarea direcţiilor strategice
 Proiectarea de strategii de cercetare
 Identificarea unor noi oportunităţi de cercetare
 Identificarea domeniilor de cercetare interdisciplinară.
SciVal începe cu abordarea de jos în sus a măsurării performanţei de cercetare. Bazată pe analiza de co-citari şi pe o
tehnică inovatoare de vizualizare, SciVal particularizează vizualizări grafice unice pentru performanţele de cercetare ale
unei instituţii, indicând zonele multidisciplinare cu rezultate importante, precum şi identificând concurenţii cheie şi potenţialii
colaboratori, ceea ce permite managerilor din cercetare realizarea de obiective strategice şi de evaluare şi de planificare a
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deciziilor pe tot parcursul anului. SciVal foloseşte Scopus ca sursă de date. Cu peste 20.000 reviste, Scopus este cea mai
mare bază de date de rezumate şi citări a literaturii de cercetare.
SciVal Funding este o nouă soluţie web care oferă conducătorilor de granturi şi cercetătorilor aflaţi în faza de pre-atribuire,
acces imediat la oportunităţile curente de finanţare a cercetării şi informaţii de atribuire. SciVal Funding permite:
 Descoperirea oportunităţilor de finanţare optime
 Analiza mediului de finanţare
 Maximizarea şanselor spre succes
SciVal permite procesarea instantanee o cantitate mare de date pentru a genera vizualizările puternice de date, într-un timp
scurt.

ALTMETRIC - http://www.altmetric.com
Altmetric a fost fondată în 2011 și misiunea sa este aceea de a urmări și de a analiza activitatea online referitoare la
literatura științifică. Altmetric urmărește opiniile despre rezultatele cercetării online și colaborează cu unele dintre cele mai
mari edituri, finanțatori și instituții din întreaga lume pentru a furniza date într-un format accesibil și de încredere. Altmetric
este susținută de Digital Science, o divizie de Macmillan Science and Education.
Altmetric demonstrează vizibilitatea și influența cercetării unei instituții pentru finanțatori şi organismele de conducere.
Crează o imagine mai completă a vizibilității și a profilului unui cercetător individual pentru a obține o mai bună înțelegere a
influenței și a efectelor muncii lor.
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PlumX Suite - http://plumanalytics.com/
PlumX Suite este un set de instrumente care furnizează o imagine cuprinzătoare asupra cercetării și un răspuns la
întrebările privind impactul acesteia. PlumX colectează diferite categorii de date, din surse variate și le prezintă într-o
diversitate de modalități (reprezentări vizuale, tablouri de bord - dashboards, widget-uri).
PlumX Suite este constituit din cinci produse:








PlumX Metrics – se obține mai multă valoare din depozitul digital instituțional al unei instituții (instituţional repository IR), prin integrarea metricilor privind cercetarea. PlumX colectează mai multe tipuri de date privind cercetarea, împărțite
în 5 categorii: citări, utilizare (click-uri, descărcări, vizualizări, exemplare deținute de biblioteci, vizualizări ale
înregistrărilor video), menționări (postări pe blog, comentarii, recenzii etc. privind cercetarea dvs.), capturi și media
sociale (like-uri, share-uri, tweet-uri).
PlumX Dashboards – se află imediat ce impact are cercetarea desfășurată într-o instituție, prin crearea profilurilor
individuale ale cercetătorilor și a unui profil instituțional
PlumX +Grants – urmărirea granturilor de cercetare aflate în derulare în diferite instituții
PlumX Benchmarks – aflarea nivelului de cercetare dintr-o instituție în comparație cu alte instituții, în funcție de
numeroase criterii precum categorii de metrici, discipline, arie geografică etc.
PlumX Funding Opportunities - găsiţi cele mai bune oportunități de finanțare a cercetării din instituția dvs.
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V. ARHIVE REVISTE
V.1. MULTIDISCIPLINARE
Platforma / colecţia de arhive

Număr
minim
reviste

Perioadă
arhivă

1.543

<1995

1.022

<1997

950

1700-1997

ELSEVIER ScienceDirect – Journals Archives - www.sciencedirect.com
Arhivele Naționale Elsevier de la ScienceDirect (publicate înainte de 1995) sunt pachete de reviste istorice, multe mergând
până la volumul 1, numărul 1.
Împreună cu alte Arhive Naționale mai recente, există peste 5 milioane de articole în portofoliu.
Colecția istorică completă este disponibilă:
 Conține 1543 titluri unice de reviste, cu peste 5 milioane de articole;
 Acces eficient și salvator de timp pe o singură platformă, disponibilă imediat pe desktop;
 Link-uri către citarea integrală de la alți editori;
 Acces imediat la lucrări de bază;
 Instrument de susținere a predării și cercetării;
 Opțiuni sofisticate de căutare și de personalizare;
 Link-uri directe către PubMed (atunci când este aplicabil);
 Aproximativ 10%-15% din totalul utilizărilor este generat de Arhive în alte țări vecine, precum Ungaria, Serbia,
unde există deja acces la acest conținut valoros.

Springer Springerlink – Journals Archives - link.springer.com
Springer Archives prezintă lucrări științifice ale cercetătorilor ultimelor secole, până în prezent.
Springer Journal Archive conţine colecțiile de reviste, numere și articole publicate înainte de 1997, cu drepturi de arhivare.
Aceasta include 35.069 de articole de reviste publicate înainte de 1997, în 1.022 reviste din 11 domenii.
Domenii acoperite:
Științe comportamentale, biomedicină & științele vieții, afaceri & economie, chimie & știința materialelor, știința
calculatoarelor, pământ & științele mediului, inginerie, științe umane, științe sociale și drept, matematică, medicină, fizică &
astronomie.

Wiley – Journals Archive - onlinelibrary.wiley.com/
Arhivele Wiley cuprinde 3 secole de cercetare științifică, peste 18 milioane de pagini din 950 de titluri. Conținutul merge
până la volumul 1, numărul 1 și include numere care datează până în anii 1700. Articolele sunt prezentate sub forma
textelor integrale în format PDF, optimizat și îmbunătățit pentru căutări flexibile.
Beneficiile cheie ale Wiley Backfiles sunt:
 Acces simultan nelimitat al utilizatorilor
 Statistici de utilizare Counter Compliant
 Curs gratuit de utilizare a pachetului
 Acces perpetuu la conținutul achiziționat
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În momentul de față, colecțiile Wiley conțin 950 de titluri din toate disciplinele.

Oxford Journals Digital Archive - www.oxfordjournals.org
Cu un conținut de la volumul 1, nr. 1 din fiecare revistă, Oxford Journals Digital Archive conţine peste 200 de titluri și
conținut care variază între anii 1849-1995, ceea ce permite utilizatorilor bibliotecilor să urmărească evoluția cercetărilor în
ultimii 160 de ani. Se pot efectua căutări în tot conținutul arhivei.
Prima arhivă lansată a fost cea pe Științe Umaniste, în iulie 2005, urmată de Drept și Științe sociale. Medicina şi Ştiinţa au
fost ultimele - în aprilie 2006.

200

1849-1995

267

1770-1996

1.384

1798-1996

1.768

1997-2006

Cambridge Journals Digital Archive (CJDA) - journals.cambridge.org
Cambridge University Press a digitizat volumele vechi ale tuturor titlurilor Cambridge, până la volumul 1, numărul 1. Acest
proces a condus la crearea unei colecții de calitate, conţinutul arhivei prezentând opţiuni de căutare completă. Aceasta
este disponibilă integral sau sub forma colecțiilor tematice.
Arhivele CUP reprezintă o resursă importante pentru oamenii de știință, cercetători și bibliotecari și conține 267 de titluri
unice (plus câteva versiuni mai vechi ale revistelor, care și-au încetat apariția) fiind disponibile de la 1770 până la
aproximativ în 1996. Unele subiecte cheie din domeniile acoperite sunt: drept, muzică & dramaturgie, istorie, studii asiatice,
clasice, politică și economie, limbă și lingvistică, filozofie & religie, agricultură, medicină, științe, ecologie și conservare,
matematică și știința calculatoarelor.
Cambridge Journals Digital Archive (CJDA) este un instrument prietenos cu utilizatorul, accesibil, care pune cercetarea
contemporană în context istoric. Arhiva CJDA include peste un secol de volume digitizate, iar conținutul include: 267
reviste şi aproximativ 785.000 articole.

Taylor & Francis Journals Archive - http://www.tandfonline.com
Taylor & Francis Group este conștientă de faptul că prezervarea pe termen lung a conținutului său electronic este foarte
importantă și că are un rol semnificativ pentru a asigura disponibilitatea și accesul în viitor la conținutul revistelor sale.
Taylor&Francis are o strategie de arhivare în derulare, pentru a oferi depozite ale fișierelor electronice conținând resursele
sale într-o arhivă independentă acceptabilă, non-profit, inclusiv Portico și LOKSS, astfel încât acest conținut va fi prezervat
în mod activ și va fi disponibil în cazul în care nu va mai fi oferit de Grupul Taylor&Francis său de un succesor al său.
T&F Classic Online Archive (1798-1996) permite explorarea a 198 de ani de excelență academică și conținut de la primul
volum până în 1996, reprezentând peste 10 milioane de pagini și 1.384 de reviste științifice. T&F Classic Online Archive
este disponibilă sub formă a 20 de colecții tematice.
Taylor & Francis Modern Online Archive permite explorarea a 10 ani de excelență academică și conținut din perioada
2006-1997, reprezentând peste 7,4 milioane de pagini şi 1.768 reviste. Arhiva este disponibilă sub formă a 22 de colecții
tematice.
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V.2. ŞTIINŢELE NATURII (Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Geologie şi Geografie)
Platforma / colecţia de arhive

Număr
minim
reviste

Perioadă
arhivă

11

1930-1998

100

1874-2011

AIP Digital Archives - www.journals.aip.org
Arhivele digitale AIP includ 70 de ani de cercetare importantă de la renumiți fizicieni care au publicat articole de reviste și
lucrări ale conferințelor la Editura AIP.
Beneficiile Arhivelor digitale AIP:
 Acces nelimitat la arhive pentru 11 reviste AIP, inclusiv pentru Applied Physics Letters, Applied Physics și The
Journal of Chemical Physics, AIP Conference Proceedings;
 Informații din științele fizicii, foarte relevante pentru fizicieni, chimiști, ingineri, biologi și alții;
 Aproape 300.000 de articole, inclusiv lucrări ale laureaților premiului Nobel și ale altor cercetători eminenți.
Peste 20% din toate articolele descărcate prin Scitation din 2014 provin din arhive.
Există 2 opțiuni de arhivare:
Arhivele Digitale AIP: 11 reviste AIP începând cu vol.1, nr.1. Conține o colecție de cercetări inovatoare în științele fizicii
din perioada 1930 – 1998.
PLUS AIP Conference Proceedings: Arhiva Digitală a Physics Today, De la primul număr din 1948 până în 1998;
Conținutul științific demonstrat de laureații premiului Nobel și de alți cercetători notabili.

IOP Journal Archive - www.iop.org
Arhiva conține peste 206.000 de articole care reprezintă unele dintre cele mai importante articole de cercetare publicate
vreodată, inclusiv contribuții de la laureați ai Premiului Nobel.
IOP Journals Archive este colecția electronică definitivă pentru comunitatea de cercetare științifică, tehnică și medicală,
reprezentând o combinație de teme importante în istoria și dezvoltarea științei.
Perioada pentru publicațiile cuprinse în arhiva cu acces perpetuu este din 1874, până în 2011 și include toate materialele
publicate de IOP în acești ani. Datele sunt disponibile imediat prin intermediul website-ului IOP, cu acces perpetuu și, de
asemenea, fișierele pot fi livrate pe un suport extern de înregistrare (memory device).
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V.3. Științele Inginerești
Platforma / colecţia de arhive

Număr
minim
reviste

Perioadă
arhivă

200

1884-1999

Număr
minim
reviste

Perioadă
arhivă

375

1889-1999

120

1889-1997

IEEE Journals Archive - http://www.ieee.org/
IEEE Complete Journals Archive cuprinde un secol de cercetare științifică, cu peste 410.000 de articole de la mii de autori.
Arhiva IEEE oferă beneficii cheie:
- acces perpetuu pentru o întreagă instituție, fără taxe anuale pentru abonații activi IEEE;
- asigurarea accesului permanent la informațiile cele mai citate;
- economii la cheltuielile de depozitare și administrare implicate de menținerea arhivelor tipărite
- acoperire extinsă, de la Volumul 1, nr. 1, pentru conținutul publicat între 1884 și 1999;
- peste 410.000 de articole disponibile în format PDF;
- acoperirea unei game largi de discipline în domeniul ingineriei electrice și informatice;
- autentificare pe bază de IP via IEEE Xplore..

V.4. Științe Sociale și Economice
Platforma / colecţia de arhive
Sage HSS Journals Backfile - http://online.săgepub.com/
Prin achiziția Sage HSS Backfile, studenții, cercetătorii și cadrele didactice din instituțiile beneficiare vor obține acces
electronic la revistele științifice publicate de SAGE în domeniile: afaceri, științe umaniste și științe sociale. Pachetul de
reviste electronice de la SAGE reprezintă una dintre cele mai mari colecții din domeniul științelor sociale.
 Acces la reviste cu text integral și peer-review, cuprinzând 492.613 articole din 375 reviste, disponibile pe platforma
premiată SAGE, SAGE Journals, susținută de HighWire Press.
 Conținut de înaltă calitate – toate revistele SAGE sunt peer-review și multe dintre acestea au un factor de impact ridicat
ediția 2013 a Journal Citation Reports.

Emerald JournalsBackfile - www.emeraldinsight.com
Publicațiile online și digitizarea au condus la creșterea conținutului accesat online. În ciuda acestui fapt, patru din cele cinci
cele mai citate lucrări din Emerald Journals datează dinainte de 1994. Pentru a putea obține acces la această cercetare
valoroasă, Emerald și British Library au lucrat împreună pentru a digitiza peste 68.000 de articole din peste 120 de reviste.
Cu reviste disponibile încă din 1898, aceasta este o resursă esențială pentru istorici, specialiștii în afaceri și management.
Emerald Backfiles oferă acces până la volumul 1, numărul 1 al revistelor. Conținutul include articole vechi, scrise de autori
marcanți, în reviste de top. Emerald Backfiles este disponibil pentru o achiziție unică, asigurâdu-se accesul perpetuu pentru
un conținut ce acoperă mai mult de 100 de ani.
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V.5. Științele Vieții
Platforma / colecţia de arhive

Număr
minim
reviste

Perioadă
arhivă

1,8 mil.
înregistr
ări

1913-1972

CAB Abstracts Archive – www.cabi.org
Conţinând peste 1,8 milioane de înregistrări din perioada 1913 – 1972, din domenii precum medicina veterinară, nutriţie său
mediu, CAB Abstracts Archive aduce o parte semnificativă de istoria domeniului în faţă cercetătorilor actuali, pentru ca
aceştia să aibă acces la informaţie de înaltă calitate ştiinţifică.
Cele 1,8 milioane de înregistrări sunt însumate din peste 600 de volume în format print ce au fost digitizate pentru a oferi
cercetătorilor o modalitate cât mai simplă de a avea acces la întreg conţinutul CABI.

V.6. Baze de date bibliografice şi bibliometrice
THOMSON WEB OF SCIENCE BACKFILES – http://webofknowledge.com
THOMSON ISI este una dintre cele mai importante surse de documentare ştiinţifica la nivel mondial. Scopul acestei baze
de date este de a oferi informaţii despre recunoaşterea ştiinţifică a articolelor şi pentru identificarea noilor tendinţe şi
tehnologii la nivel mondial.
- Arhiva 1975 – 1989 – conţine articole din reviste publicate în perioada 1975-1989, peste 11 milioane de înregistrări.
- Arhiva 1950 – 1989 - conţine articole din reviste pubicate în perioada 1950-1989, peste 17 milioane de înregistrări.

1975-1989
1950-1989
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