Resurse electronice cu Acces Deschis
Baze de date ştiinţifice, biblioteci digitale şi motoare de căutare
Denumire

Biblioteca Naţională Digitală Moldavica
http://www.moldavica.bnrm.md/index.ht
ml

World Digital Library
https://www.wdl.org/en/

Europeana
https://www.europeana.eu/en

Directory of Open Access Journals
https://doaj.org/
Directory of Open Access Repositories
http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

Descriere

Bibliotecă
digitală

Furnizori

oferă acces integrat la moştenirea
culturală scrisă, inclusiv cărţi, manuscrise,
tipărituri vechi şi rare și alte documente
patrimoniale

Biblioteca Naţională
a Moldovei

Biblioteca
digitală
mondială

oferă acces la hărţi, fotografii şi filme din
toate timpurile

Library of Congress

Biblioteca
digitală

oferă acces la biblioteci, arhive, muzee și
galerii din Europa, care reprezintă surse
veridice ale patrimoniului cultural
prezentat de către Fundaţia Europeana din
Europa

Europeana
Foundation

Registru de
reviste OA

oferă acces la reviste ştiinţifice full-text din
diverse domenii

Lund University

oferă acces la repozitoriile înregistrate în
DOAR

University of
Nottingham, UK

parte componentă
a proiectului
Bibliotecii
Europene (TEL)

Registru de
repozitorii OA

Registry of Open Access Repositories
http://roar.eprints.org
OpenAIRE - Open Access Infrastructure
for Research in Europe
www.openaire.eu
MIT OpenCourseWare
http://ocw.mit.edu/courses/
arXiv
http://arxiv.org/
Science Direct Open Acces Journals
https://www.sciencedirect.com/browse/jo
urnals-andbooks?accessType=openAccess

SpringerOpen Journals
http://www.springeropen.com/journals

Registru de
repozitorii OA

oferă acces la repozitoriile înregistrate în
ROAR

School of
Electronics and
Computer Science

Centralizator
de arhive cu
publicaţii
Open Access

colecții: lucrări științifice rezultate în cadrul
proiectelor de cercetare FP7

OpenAIRE

Repozitoriu

colecții: note de curs, conținut multimedia,
proiecte, cursuri online, galerie de imagini

Massachusetts
Institute of
Technology

Repozitoriu

conţine pre-printuri din domeniile:
matematică, fizică, astronomie, statistică,
finanţe, ştiinţa calculatoarelor

Cornell University

colecţia de reviste şi cărţi cu Acces Deschis
de la editura Elsevier

Elsevier

Reviste

Reviste

colecţia de reviste cu Acces Deschis de la
editura SpringerLink

SpringerLink

Hindawi Publishing Corporation
https://www.hindawi.com/journals/

Open Acces Journals and Books
http://corecms.prod.aop.cambridge.org/core/whatwe-publish/open-access
Royale Society Open Science
http://rsos.royalsocietypublishing.org/
Open Biology
http://rsob.royalsocietypublishing.org/
East Asian Science, Technology and
Society
https://muse.jhu.edu/journal/543
Academic Journals
http://www.academicjournals.org/

Reviste

conţine reviste cu Acces Deschis din
domeniul tehnologiei, medicinii, ştiinţelor
sociale;
revistele sunt indexate în bazele de date:
Web of Science, Scopus, PubMed, INSPEC,
Mathematical Reviews, Chemical Abstracts

Hindawi Publishing
Corporation

Reviste şi cărţi

colecţia de reviste şi cărţi cu Acces Deschis
de la editura Cambridge University Press

Cambridge
University Press

Revistă

conţine articole cu Acces Deschis din
domeniile: astronomie, biochimie,
biofizică, inginerie, genetică, biologie,
matematică, fizică, psihologie

ROYAL SOCIETY
PUBLISHING

Revistă

conţine articole cu Acces Deschis care
reflectă cercetări din biologie, biochimie,
imunologie, microbiologie şi genetică

ROYAL SOCIETY
PUBLISHING

Revistă

conţine articole despre cercetări ale
modului în care societatea și cultura din
Asia de Est interacționează cu știința,
tehnologia și medicina

Duke University
Press

domenii acoperite: artă, științe umanitare
şi sociale, inginerie, științe medicale,
științe biologice, științe fizice, științe
agricole

academicJournals

Platforma
eduturii
Academic
Journals

Editura DUKE Press
https://muse.jhu.edu/

Proiectul MUSE
al editurii
Duke Press

oferă acces la reviste și cărți din domeniul
științelor socioumane de la peste 200
edituri academice

Duke University
Press

Google Scholar
http://scholar.google.com/

Serviciu de
căutare pentru
publicaţii
ştiinţifice

oferă căutare de tip text-integral

Google

Bază de date
bibliografică

oferă informaţii bibliografice despre
articole, lucrări ştiinţifice publicate în
reviste şi materiale ale conferinţelor

Microsoft

Serviciu de
căutare pentru
publicaţii
ştiinţifice

aria de acoperire - multidisciplinară

Bielefeld University

conţine reviste ştiinţifice,
permite colaborarea între cercetători şi
editorii de reviste

Index Copernicus
International

ofera rapoarte tehnice, articole, lucrări ale
conferinţelor, cărţi, patente, disertaţii;
domnii acoperite: ştiintă, tehnologie şi
inginerie

United States
Department of
Energy

oferă link-uri spre paginile revistelor
ştiinţifice şi editurilor

JournalSeek

Microsoft Academic Search
https://academic.microsoft.com
BASE: Bielefeld Academic Search Engine
https://www.base-search.net/

Index Copernicus
https://indexcopernicus.com/index.php/pl
Information Bridge: Department of Energy
Scientific and Technical Information

Bază de date
multidisciplinară

Bază de date

http://www.osti.gov/scitech
JournalSeek http://journalseek.net
http://journalseek.net/publishers.htm

Bază de date
multidisciplinară

reprezintă o reţea socială academică şi
oferă un soft de management a
referinţelor

Mendeley

domenii acoperite: fizică, ştiinţe naturale,
ştiinţe sociale şi umanitare;
pentru toate articolele este reprezentat
scorul Altmetric;
încorprează în căutare arXiv, PubMed,
şi SciELO

ScienceOpen

WorldWideScience
http://worldwidescience.org/

Bază de date şi
serviciu de
căutare globală
în bazele de
date ştiinţifice

oferă în timp real căutarea și traducerea
literaturii științifice multilingve

United States
Department of
Energy, Office of
Scientific and
Technical
Information

Russian Science Citation Index
http://elibrary.ru/defaultx.asp

Bază de date
bibliografică

oferă date bibliografie a articolelor din
revistele ştiinţifice ruseşti

НАУЧНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА

Motor de
căutare

simplifică căutarea de patente, reviste
ştiinţifice cu acces deschis, postere

KnowMade

permite indexarea şi căutarea în reţelele
sociale academice

Tsinghua University

Mendeley
https://www.mendeley.com

ScienceOpen
https://www.scienceopen.com/

FreeFullPDF
http://www.freefullpdf.com/
Arnetminer
https://aminer.org/

Bibliotecă de
management a
referinţelor
Serviciu de
căutare a
articolelor
ştiinţifice

Serviciu online

Astrophysics Data System
http://www.adsabs.harvard.edu/

Analytical sciences digital library
http://www.asdlib.org/

RePEc: Research Papers in Economics
http://repec.org/

EconBiz
http://www.econbiz.de/
NBER: National Bureau of Economic
Research
https://nber.org/
Isidore
http://www.rechercheisidore.fr

Bibliotecă
digitală

destinată cercetătorilor în domeniul fizicii
şi astronomiei

HarvardSmithsonian Center
for Astrophysics

Bibliotecă
digitală

colectează cataloage, link-uri şi publicaţii
recenzate bazate pe cercetări pertinente
pentru inovații şi care sunt menite pentru
dezvoltarea curriculară și susținerea
resurselor tehnice în domeniul științelor
analitice

National Science
Digital Library

Bază de date
bibliografică

conţine articole , cărti, lucrări de cercetare
din domeniul economiei oferite de
voluntari din 88 ţări

Ţările participante

destinat pentru căutare şi accesare a
literaturii din domeniul economie şi
business

German National
Library of
Economics– (ZBW)

dedicată efectuării de cercetări economice
și diseminarea rezultatelor cercetărilor

National Bureau of
Economic Research

oferă acces la documente, cărţi, reviste,
date şi imagini din domeniul ştiinţelor
umaniste şi sociale

Huma-Num :
l'infrastructure des
humanités
numériques

Portal de
căutare
Organizaţie de
cercetare

Platformă de
căutare

OpenEdition
http://www.openedition.org
VET-Bib
http://libserver.cedefop.europa.eu/
Lingbuzz
http://lingbuzz.auf.net/lingbuzz

Platformă
de resurse
electronice

oferă acces la reviste şi cărţi din domeniul
ştiinţelor umaniste şi sociale

Université
d'Avignon

Bază de date
bibliografică

oferă acces la literatura de specialitate
pentru educație și formare profesională în
şcolile din Europa

European Centre for
the Development of
Vocational Training

Repozitoriu

conţine articole din domeniile lingvisticii
cu accent pe sintaxă, semantică, fonologie
și morfologie

Center for
Advanced Study in
Theoretical
Linguistics

