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/Tutorial/ 



REM - Resurse electronice pentru Moldova 

Consorţiul Resurse Electronice pentru Moldova
activează pe lîngă Asociaţia Bibliotecarilor din
Republica Moldova începînd cu 10 mai 2001,
coordonator, preşedinte, S. Ghinculov, doctor în
economie, director BŞ ASEM.

Prin acest consorţiu 15 biblioteci – membre,
inclusiv Biblioteca universităţii bălţene, asigură
accesul la 12 baze de date EBSCO Publishing (18
200 reviste full text, peste 2 500 cărţi, broşuri şi
ediţii de referinţă în limba engleză).



Baze de date EBSCO
Academic Search Premier

Bază de date multidisciplinară cu texte integrale din peste 4 600 de
publicaţii, inclusiv full-texte din aproximativ 3 900 de titluri verificate de
experţi. Începând cu anul 1975, documentele sînt disponibile în format
PDFdin peste o sută de periodice şi referinţe din peste 1 000 de titluri.

Business Source Premier

Cea mai utilizată bază de date în domeniul afacerilor: marketing,
management, contabilitate, finanţe şi economie. Oferă texte integrale,
din peste 2 300 de periodice, din peste 1 100 de titluri verificate de
experţi, începînd din anul 1886. Este actualizată zilnic în EBSCOhost.

ERIC

Education Resource Information Center conţine peste 1 300 000 de
înregistrări şi legături la texte integrale din peste 317 000 de documente
din domeniul educaţiei, începînd din anul 1966.

GreenFILE

Oferă informaţii ce acoperă toate aspectele impactului uman asupra
mediului (poluare, schimbarea climei, reciclare etc...) – 649 de
reviste, reviste full-text – 3. Conţine indexări şi abstracte pentru
aproximativ 649 000 de înregistrări, de asemenea, acces la full text
pentru 4 700 de înregistrări.



Library, Information Science & Technology Abstracts

Indexează peste 500 de periodice esenţiale, peste 50 de
periodice prioritare şi 125 de periodice selective; cărţi,
rapoarte de cercetare şi articole, începînd cu jumătatea
anilor 60 pînă astăzi la subiectele: biblioteconomie,
clasificare, catalogare, bibliometrică, regăsirea informaţiilor
online, managementul informaţiilor, etc...

MasterFILE Premier

Concepută special pentru bibliotecile publice, această
bază de date multidisciplinară oferă texte integrale din
aproximativ 1 700 de publicaţii de interes general, cu texte
integrale disponibile din anul 1975. Include texte din 500
de cărţi de referinţă şi 164 400 de documente din surse
primare, precum şi o colecţie de imagini de 502 000 de
fotografii, hărţi şi steaguri. Este actualizată zilnic.



Research Starters - Sociology

Research Starters - Business

Research Starters - Education

Bazele de date conţin ghiduri de studiu şi cercetare special
concepute pentru elevii de liceu din clase avansate, pentru
licenţiaţi, masteranzi din anumite specializări. Acestea cuprind
articole detaliate dar concise de aproximativ 3 000 de cuvinte
scrise de cercetători, specialişti şi alţi experţi din domeniu.



Pentru a accesa bazele de date EBSCO, cea mai simplă modalitate este

de a accesa linkul de pe pagina web a Bibliotecii - pictograma din

dreapta în rîndul de sus al paginii:http://libruniv.usarb.md. Accesul este

oferit numai din spaţiile USARB http://search.ebscohost.com/.

Accesaţi linkul

http://libruniv.usarb.md/
http://search.ebscohost.com/


Limba în care este disponibilă interfaţa poate fi schimbată, în funcţie 

de preferinţele dumneavoastră, pentru această opţiune trebuie să 

alegeţi limba dorită din câmpul „Language”

Language



Studenţii pot naviga în această bază de date  în spaţiile  

Bibliotecii Ştiinţifice şi ale USARB 

Accesăm Baza de date EBSCO 



Cum se face selectarea bazelor de date ?



Căutare elementară
După selectarea unui domeniu scriem cuvîntul - cheie 

Ex: linguistic typology



Pe ecran mai putem găsi rubrica 
„Advanced Search” – Căutare avansată

În această căutare putem folosi operatorii logici elaboraţi de Gheorghe Boole la
mijlocul sec.19. Ei sînt folosiţi pentru o accesare mai operativă.

And, or, not

• And – de ex. Se caută articolul „animals and forest” obținem rezultate ce
conţin informaţii despre una şi despre alta.

• Or – „college or university” căutăm unul din aceste cuvinte.

• Not – exclude căutarea cuvîntului care urmează după el.

Ex. Television not cable – va afișa informaţia despre televiziune şi nu

despre cablu.

Cînd nu cunoaştem ortografierea corectă a cuvîntului folosim asteriscul ( * ), de
ex. :

Ex. Comp* - ne va da toate rezultatele posibile pentru cuvîntul computer



Ex. Or – „college or university” căutăm

unul din aceste cuvinte

Ex.college or

university



Tipuri de cautare

1.După domenii

2. După titlul articolului

3. După titlul publicaţiei periodice

4. După număr

5. Anul apariţiei ziarului, revistei

6. Cu ajutorul operatorilor logici

7. După rădăcina cuvîntului introdus (asteriscul)



Vizualizarea rezultatelor

Articolele sînt prezentate în 2 formate HTML şi
PDF.

EBSCOhost deţine un translator automat.
Traducerile sînt efectuate din limba engleză în limba
franceză, germană, spaniolă, portugheză, rusă ş.a.
– în total circa 35 de limbi. Această opţiune este
disponibilă doar pentru articolele în format html.
Traducerea este realizată de un program
specializat, motiv pentru care traducerile nu sînt
literare.



Pentru a traduce articolul trebuie să alegeţi 

din cîmpul  „Translate”   
limba dorită

Traducere



Articolele in format PDF nu se traduc direct, materialul se 
salvează şi se traduce prin traducătorul on-line.

Materialul în format PDF



Exemplu de traducere



Adăugare în Folder

Adăugare în Folder



Salvarea documentului în fișierul

personal

Salvare



Realizat:

Snejana ZADAINOVA, bibliotecar

Coordonator:Valentina TOPALO,şef serviciu
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