BAZA DE DATE
SUMAR SCANAT
Data constituirii: 2003
Destinaţie: Pentru utilizatori
Prezentarea bazei: Baza de date locală MS-Access Sumar Scanat
a fost lansată în anul 2003 de serviciul Informatizare. Este o bază de
date autonomă şi conţine circa 700 sumare digitizate ale revistelor
şi cărţilor în limbile engleză, germană, franceză şi rusă din colecţia
subdiviziunii Documente în Limbi Străine din 250 titluri de cărţi (35
655 articole) şi 27 titluri de reviste (692 de numere, 26 006 articole),
inclusiv Colecţia Bibliotecii Institutului Goethe, Fondul Wilhelmi, „100
000 cărţi pentru Republica Moldova", Proiectul JDP, SUA,
Universitatea Fresno, SUA etc.
Situaţie: La 01.01.2015 sînt înregistrate 61 661de informaţii.
Funcţii: Baza de date Sumar Scanat facilitează căutarea şi găsirea
rapidă a informaţiei din cărţi şi publicaţii periodice.
Documente inserate: Cărţi, publicaţii în serie
Tematica: Universală
Acoperire lingvistică: Limbile engleză, franceză, germană, rusă.
Acces : Documente în Limbi Străine, sălile de lectură nr. 4, 6, sala
de împrumut nr. 4 (et.2), Oficiul Referinţe Bibliografice (parter).
Criterii de căutare: autor, titlu, cuvinte-cheie, cota cărţii - CZU.
 La solicitareai nformaţiei din cărţi, se tastează fişier - cărţi. În
fişier – cărţi se efectuează căutarea după: cuvinte-cheie,
autor, titlul cărţii, cota cărţii.
 În cazul solicitărilor din reviste se tastează fişier – seriale. În
fişier – seriale căutarea se efectuează după:cuvinte-cheie,
titlul revistei.
Crearea şi completarea bazei de date / responsabili: Serviciul
Informatizare, activităţi în reţea, Documente în Limbi Străine
Relaţii contact: tel.intern 4-43, 4-50; e-mail: libruniv@usarb.md.
odlsbsu@gmail.com

BAZA DE DATE
ÎNREGISTRĂRI
MUZICALE ÎN FORMAT MP3

Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi
Colecţia Ghidul utilizatorului

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

BAZE DE DATE
LOCALE / NAŢIONALE /
INTERNAŢIONALE
ACCESIBILE ÎN
BIBLIOTECĂ
http://libruniv.usarb.md

Căutare cărţi

Bălţi, 2015

Căutare seriale

BAZA DE DATE

8.
9.
10.
11.
12.

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

Legile Republicii Moldova;

Hotărîrile Parlamentului;

Hotărîrile, dispoziţiile şi
ordonanţele Guvernului;

Decretele Preşedintelui
Republicii Moldova;

Hotărîrile Curţii Constituţionale;

Actele Ministerului de Finanţe;

Actele Băncii Naţionale;

Acte ministeriale şi departamentale;

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

SPRINGER

Tipuri de căutare:

Prezentare generală:
 Biblioteca Ştiinţifică USARB este
membru a Consorţiului Resurse
Electronice pentru Moldova în
cadrul celui mai mare Consorţiu
informaţional din lume EIFL Direct
(Electronic Information For Libraries
Direct - Informaţia electronică pentru
biblioteci)
http://www.eifl.net:8080/
cps/sections/home un proiect comun
al Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta - Open
Society Institute (OSI) si Compania editorială EBSCO Publishing
(SUA), una dintre cele mai vestite agenţii de abonare la reviste
în format tradiţional şi electronic.


Springer – una dintre cele mai importante edituri academice din
lume pentru calitatea revistelor pe care le ofera.

Springer oferă access la un număr impresionant de peste 2900
reviste. 4,8 milioane de articole publicate în reviste din toate
domeniile
academice
190 000 cărţi, broşuri şi
ediţii de referinţă în limba
engleză

Peste 200 de laureaţi ai
Premiilor Nobel sînt autori
care au scris sau scriu
articole in cadrul revistelor
si cărţilor editate de
Springer
Adresa: http://link.springer.com/

EBSCO PUBLISHING

News Paper Source
AHFS Consumer Medication Information
Research StartesSociologi
Research Startes Business
Research Startes Education

Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova)http://
www.lib.ase.md/eifl/index.php este un proiect de colaborare,
scopul căruia este asigurarea accesului la o gamă largă de
reviste electronice din întreaga lume, activează pe lîngă
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova începînd cu 10
mai 2001, coordonator, preşedinte Silvia Ghinculov, doctor în
economie, directorul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM.



Prin acest consorţiu 15 biblioteci - membre primesc accesul la
12 baze de date EBSCO Publishing (cca 18 200 reviste full text,
peste 2 500 cărţi, broşuri şi ediţii de referinţă în limba engleză).
Baze de date EBSCO Publishing accesibile prin proiectul eIFL
Direct Moldova pentru utilizatorii Bibliotecii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Academic Search Premier
Business Source Premier
Regional Business News
ERIC

Master FILE Premier
Library, Information Science & Technology Abstracts
Green FILE









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

Vizualizarea rezultatelor:






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

Acces: Bazele de date EBSCO Publishing pot fi accesate de
utilizatori în reţeaua Bibliotecii: sălile de lectură Nr 1, 2, 3, 4, ;
Mediateca, CD ONU, SDIB, SRB. În format CD-Rom, DVD – Rom
pot fi consultate numai la Mediatecă.
Adresa: http://search.EBSCOhost.com
Relaţii-contact:
Tel. Intern: 4-43; 4-50
e-mail: libruniv@usarb.md
odlsbsu@gmail.com

